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Abdul Haleem, The Hon., M.P., Minister of Post, 

Postal Services and Muslim Affairs:  
Petitions: 

Sbari, Mr. M.L.M., Kandy, 1008 

 

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

Debates:  

Regulations:  

Motor Traffic Act, 238-44 

 

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

Home Affairs: 

Petitions: 
Abeydeera, Mr. A.L.P.S., Battaramulla, 700 

Athula, Mr. P.K., Galle, 700 

Fernando, Mr. L.A.F.W., Katuneriya, 700 

Fernando, Mr. W.W.A.S.S.P., Hikkaduwa, 701  
Harischandra, Mr. W.G.S., Galle, 701 

Jayasingha, Mr. Siril, Pitigala, 700 

Nanayakkara, (Dr.) K.A.K., Galle, 700 

Ratnasiri, Mr. K.G., Galle, 700 
Rifaya, Mrs. M.H.H., Galle, 700  

Siriwardana, Mr. S.M.L.S., Nawalapitiya, 700 

Wijesiri, Mr. U.K., Galle, 701 

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

Questions, Oral: 

Principals in National Schools, Posts of: vacancies, 

161-3 
Ven. Dalupotha Upali Thero: payment of pension, 

20-1 

 

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

Debates: 

Agreements:  

Ratification of the Paris Agreement,  
469-72  

 

Agreements, Conventions, etc.: 
Paris Agreement on UNFC on Climate Change:  

ratification, 127 

Ratification of the Paris Agreement, 467-544  

 

Alagiyawanna, The Hon. Lasantha, M.P., Deputy 
Minister of Megapolis and Western Dev.: 

Committee on Public Accounts: 

Report, (Jan, 2016 - April, 2016), 848-51  

 
Petitions:  

Amarasinghe, Mr. A.P.J.D., Bokalagama, 853 

Dushmanthi, Miss W.A.D., Kadawata, 853  

Fernando, Miss P.S.M.,  Kadawatha, 853 
Premanayake, Mr. I.D.S.K., Eheliyagoda, 853 

 

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

Votes of Condolence: 
Gunasekere, Hon. D.M., 1038-9  

 

Questions, Oral: 

Assassinations in the Country: details, 453-5 
ISIS Organization: links with Sri Lankans, 33-5  

 

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

Debates: 
Bills: Universities (Am.): 2R., 926-8  

Regulations: Motor Traffic Act, 217-9  

 

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

Chairmen and Members of Independent  

Commissions: Emoluments and Other  

Allowances, 822-4  
Director-General of Commission to Investigate 

Allegations of Bribery or Corruption: Salary and 

Allowances, 822-4 

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

Debates: Regulations:  

Industrial Disputes Act, 97-8 

Motor Traffic Act, 237-8  

 

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

of Agriculture: 

Petitions: 
Tilakaratna, Mr. P.G.N., Matale, 267 

Walakumbura, Mr. W.G.R., Matale, 853  

 

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

Petitions: 

Sanath, Mr. W.L.P., Ambalantota, 701  

 
Votes of Condolence: 

Gunawardena, Hon. Indika, 1081-4  

 

Debates: 
Orders: Excise (Sp. Prov.) Act, 663-5  

Supplementary Sum: Operational Expenditure,  

663-5 

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

of Special Assignment: 

Votes of Condolence: 

Gunawardena, Hon. Indika, 1056-9  
 

Debates: 

Orders: Excise (Sp. Prov.) Act, 627-33  

Supplementary Sum: Operational  
Expenditure, 627-33 

 

Abd-Amu 
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Ananthan, The Hon. Sivasakthi, M.P.: 

Debates: Bills: 
Universities (Am.): 2R., 889-95 

 

Annual Reports: 
Associated Newspapers of Ceylon Limited, (2012), 

127 

Central Environmental Authority, (2013), 127 

Ceylon Shipping Corporation Ltd., (2013/2014), 05 

Coconut Cultivation Board, (2013), 266 
Co-operative Wholesale Establishment, (2011), 698 

Department of Trade and Investment Policy, (2015), 

266 

Dept. of National Budget, (2015), 426 
Development Lotteries Board, (2014), 848 

District Secretariat - Matale, (2015), 549 

District Secretariat Colombo, (2015), 03 

District Secretariat Nuwara Eliya, (2015), 266 
District Secretariat Ratnapura, (2015), 266 

Gem and Jewellery Research and Training Institute, 

(2012, 2013), 697 

Geological Survey and Mines Bureau, (2013), 02 
Human Rights Commission of Sri Lanka, (2013), 425 

Kalubovitiyana Tea Factory Limited, (2013/2014), 

266 

Land Survey Council, (2014), 02 
M/Tourism Dev. and Christian Religious Affairs, 

(2015), 03  

Marine Environment Protection Authority, (2013, 

2014), 127 
National Gem and Jewellery Authority, (2013, 2014), 

548 

National Institute of Business Management, (2012), 

697 
National Institute of Social Development, (2014), 03 

National Lotteries Board, (2014), 698 

National Transport Commission, (2013), 03 

Office of the Cabinet Ministers, (2015), 266 
People's Bank, (2014), 848 

Public Service Commission, (2015), 548 

Registrar General's Department, (2015), 698 

State Timber Corporation, (2013), 02 
State Timber Corporation, (2014), 548 

Sugarcane Research Institute, (2013), 698 

Swami Vipulananda Institute of Aesthetic Studies, 

(2012), 1007 
Tertiary and Vocational Education Commission, 

(2014), 549 

 

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

Regulations:  

Motor Traffic Act, 225-7 

 

Auditor General's Reports: 
2nd Installment - Part (I), (2015), 547-8 

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

Industry and Commerce: 
Debates: 

Orders: Excise (Sp. Prov.) Act, 640-4 

Supplementary Sum:  

Operational Expenditure, 640-4 

 

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

Debates: 

Orders: Excise (Sp. Prov.) Act, 653-6  
Supplementary Sum:  

Operational Expenditure, 653-6 

 

Bandara, The Hon. (Mrs.) Chandrani, M.P., Minister 
of Women and Child Affairs: 

Debates: 

Bills, Private: Child Rehabilitation Centre (Inc.): 

Ministerial Rep., 700  

 

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

Minister of Skills Dev. And Vocational Training: 

Petitions: 
Perera, Mr. N.W.P.J., Maduruoya, 853 

 

Debates:  

Regulations:  
Industrial Disputes Act, 69-73 

Motor Traffic Act, 191-3 

 

Bandaranayake, The Hon. Indika, M.P., Deputy  
Minister of Housing and Construction: 

Petitions: 

Samaraweera, Mr. H.M.U., Magulagama, 551 

Wijewardana, Mr. W.A., Kurunegala, 551 

 

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

Debates, Adjournment: 

Issues Arisen in the Field of Arts, 413-5 

 

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

Votes of Condolence: 

Gunasekere, Hon. D.M., 1033-6 

 

Bills:  
Animal Feed (Am.): Cert., 265 

Appropriation (Am.): Public Finance Com. Rep., 550  
Engineering Council, Sri Lanka: 1R., 615 

Medical (Am.): 1R., 465 

Nation Building Tax (Am.): 1R., 179-80; Petition to 

SC, 547; SC Determination, 843-7; Public Finance 
Com. Rep., 1007 

Ports and Airports Dev. Levy (Am.): Public Finance 

Com. Rep., 550   

Registration of Deaths (Temp. Prov.): Cert., 265  
Universities (Am.): Sectoral Oversight Com. Rep., 

699; 2R., 887-995; Com., 996; 3R., 996  

Ana-Bil 
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Bills, Private: 
Aloka Social Service Foundation (Inc.) 1R., 753-4 
Child Rehabilitation Centre (Inc.):  

Ministerial Rep., 700 

Rajitha Kodithuwakku Foundation (Inc.): 1R., 1091-2 

 

Committee on Public Accounts: 
Report, (Jan, 2016 - April, 2016), 848-51  

 

Committee Reports, Public Finance: 
Appropriation (Am.) Bill, 550 

Excise (Sp. Prov.) Act: Order, 550 

Nation Building Tax (Am.), 1007 

Ports and Airports Dev. Levy (Am.) Bill, 550 
Resolutions: Chairmen and Members of Independent 

Commissions: Emoluments and Other Allowances, 

699  

Resolutions: Director-General of Commission to  
Investigate Allegations of Bribery or Corruption: 

Salary and Allowances, 699 

SL Export Dev. Act: Orders, 550 

Supplementary Estimate-2016, Proposal on, 550  

 

Committee Reports, Sectoral Oversight: 
Annual reports: 

Airport and Aviation Services (Sri Lanka) Ltd., 
(2014), 699 

Associated Newspapers of Ceylon Ltd., (2013), 

852 

Attorney General’s Dept., (2014, 2015), 852 
Civil Aviation Authority of SL, (2013), 699 

Dept. of SL Railways, (2015), 699 

ITN, (2013), 852 

Legal Draftsman’s Dept., (2012 - 2015), 852 
M/Parliamentary Reforms and Mass Media, (2015), 

852 

M/Transport and Civil Aviation, (2015), 699 

National Transport Commission, (2012), 699 
Road Dev. Authority, (2012), 699 

SLTB, (2011), 699 

Paris Agreement on Climate Change: Rep., 267 

Regulations: 
Land Acquisition Act: Rep., 549-50  

Motor Traffic Act: Rep., 128  

The Universities (Am.) Bill: Rep., 699 

Universities Act: (2 Orders): Rep., 699  

 

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

Minister of Foreign Affairs: 

Petitions: 
Susith, Mr. O.K.D., Pitakotte, 129 

 

Reference to: 

Attack on Sri Lankan High Commissioner in  
Malaysia, 46  

 

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

Debates: 
Agreements: Ratification of the Paris Agreement, 

482-6 

Regulations: Industrial Disputes Act, 61-3 

Resolutions: 
Chairmen and Members of Independent  

 Commissions: Emoluments and Other  

 Allowances, 817-8  

Director-General of Commission to Investigate 
Allegations of Bribery or Corruption: Salary 

and Allowances, 817-8 

 

Debates, Adjournment: 
Issues Arisen in the Field of Arts, 355-9 

Statement made by UN Secretary General on  

Sri Lanka, 122-6 

Syrian Conflict: Peaceful Resolution, 1004-6  
 

Documents, Tabled: 

Ratification of the Paris Agreement and  

Implemented SL Programs, 486  

 

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

Transport and Civil Aviation: 

Votes of Condolence: 
Gunasekere, Hon. D.M., 1032-3 

Gunawardena, Hon. Indika, 1047-8  

 

Debates: 
Regulations: Motor Traffic Act, 180-5  

 

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

Petitions: 
Finto, Mrs. N.D., Colombo 04, 552 

 

Questions, Oral: 
Ministers and MPP, Foreign Tours of: details, 732-4 

Pipeline in Panahaduwa: details, 12-6  

 

Debates, Adjournment: 
Issues Arisen in the Field of Arts, 306-424 

Labour Officers: issues related to Service Minute,  

675-96 
State Land to Estate Workers, Provision of, 246-64 

Statement made by UN Secretary General on  

Sri Lanka, 104-26 

Syrian Conflict: Peaceful Resolution, 997-1006 

 

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

Questions by Private Notice: 
Establishment of a Store and a Drying Place for 

Paddy at Vannerikulam, 50-1 

Houses for Estate Workers, Provision of, 879-80 

Minor Grade Employees in Medical Centers of 
Northern Province: confirmation, 163-4 

Bil-Dev 
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Devananda, The Hon. Douglas: (Contd.) 

Questions by Private Notice: (Contd.)  
Public Awareness on International Agreements, 

594-5 

Tamil Education Zones: establishment, 741  

 
Questions, Prime Minister's: 

Unemployment in the North, 131-3  

 

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

Issues Arisen in the Field of Arts, 333-8 

 

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

Sabura Umma, Mrs. P., Pothuvil, 427  

 

Reference to: 
Attack on Sri Lankan High Commissioner in  

Malaysia, 41-2 

COPE report and Central Bank Bond Issue, 177-8 

Digitalization of People's Bank: purchase of  
hardware, 459-60  

Labour Department: strike, 304-5 

 

Debates, Adjournment: 
Issues Arisen in the Field of Arts, 306-24 

 

Documents, Tabled: 

Shares Certificate, 53   
 

Questions by Private Notice: 

External Degree Courses in Universities:  

limitations, 743-6 
Injustice Caused to Candidates at the Competitive 

Examination for Recruitment of Divineguma 

Dev. Officers, 881-4  

UB Finance Company Depositers: problems, 52-4 
University Students: suppression, 165-9 

 

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

Agriculture: 
Petitions:  

Engonona, Mrs. H.M., Anuradapura, 128 

Gunaratna, Mr. M.B.N., Anuradapura, 128 

Somaratna, Mr. D.G., Anuradapura, 128 
Yehiya, Mr. A.N., Kahatagasdigiliya, 128 

 

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

Empowerment and Welfare: 
Votes of Condolence: 

Gunawardena, Hon. Indika, 1084-6  

 

Documents, Tabled: 
Allowances to Disabled: list, 601 

 

Dissanayake, The Hon. S.B.: (Contd.) 

Questions by Private Notice, Replies to: 
Disabled in Northern and Eastern Provinces:  

problems face by, 600-2 

Injustice Caused to Candidates at the Competitive 

Examination for Recruitment of Divineguma 
Dev. Officers, 884-7  

 

Divisions:  
Chairmen and Members of Independent  

Commissions: Emoluments and Other Allowances: 

Div., 842  

 

Documents, Tabled:  
Allowances to Disabled: list, 601 

Climate Change: the poor will suffer most, report re, 

511  

Dev. Plan for Floriculture Industry, 28 
Documents Prepared by Artists and Purawesi Balaya, 

420 

Grade 1 Admission Issue: GMOA, Documents re, 

603, 605, 607, 608, 610, 611 
Joint Opposition's letter to UN Secretary General, 111 

Letter to COPE re Sri Lanka Ayurvedic Corporation, 

740 

Natural Disasters Worsen Poverty, report re, 511 
People in Oluvil Port Area, Serious Problems  

Faced by: letter to SL Ports Authority, 752  

Photos re Avant Garde, 783 

Ratification of the Paris Agreement and Implemented 
SL Programmes, 486  

Shares Certificate, 53 

Timber Permits, 527  

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

Minister of Justice and Deputy Minister of Buddha 

Sasana: 

Petitions: 
Samarasinghe, Mr. B.V.C.P., Kithulgala, 427  

 

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

Lands: 
Petitions: 

Sumanawathie, Mrs. J.M., Nelumdeniya, 550  

 

Expunctions: 777, 779, 783, 786, 791, 825-7 

 

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

Petitions: Fernando, Mr. S.E.J., Negambo, 426  

 

Debates: 
Agreements: Ratification of the Paris Agreement, 

501-3  

Regulations: Industrial Disputes Act, 90-2 

 

Dev-Fer 



[Vol. 246 INDEX — SESSION 2016 
06th September, 2016 — 23rd September, 2016 

6 

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

of Regional Development: 
Debates:  

Resolutions: 

Chairmen and Members of Independent  

 Commissions: Emoluments and Other  
 Allowances, 776-90 

Director-General of Commission to Investigate 

Allegations of Bribery or Corruption: Salary 

and Allowances, 776-90  
Supplementary Sum: Operational Expenditure,  

616-7; 669-74  

 

Documents, Tabled: 
Photos re Avant Garde, 783  

 

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

Votes of Condolence: 
Gunasekere, Hon. D.M., 1043 

Gunawardena, Hon. Indika, 1049-52  

 

Debates: 
Regulations: Industrial Disputes Act, 58-61 

 

Debates, Adjournment: 

Issues Arisen in the Field of Arts, 375-8 

 

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

Debates, Adjournment: 

Labour Officers: issues related to Service Minute, 
683 

State Land to Estate Workers, Provision of,  

255-7  

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

Minister of Petroleum Resources Dev.: 

Reference to: 

Attack on Sri Lankan High Commissioner in  
Malaysia, 45  

 

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

Debates: 
Regulations: Motor Traffic Act, 230-3 

 

Debates, Adjournment: 

Issues Arisen in the Field of Arts, 398-9  
State Land to Estate Workers, Provision of,  

259-60 

 

Gammanpila, The Hon. Udaya Prabhath, M.P.: 
Votes of Condolence: 

Gunawardena, Hon. Indika, 1065-7  

 

Debates: 
Agreements:  

Ratification of the Paris Agreement, 503-6 

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

Debates: Resolutions: 
Chairmen and Members of Independent  

Commissions: Emoluments and Other  

Allowances, 803-8  

Director-General of Commission to Investigate 
Allegations of Bribery or Corruption: Salary and 

Allowances, 803-8 

 

Questions, Oral: 
SLTB Employees: non payment of salaries, 268-70 

 

Questions, Prime Minister's: 

Parliament Term: New Constitution, 142  

 

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

Higher Education: 

Debates: Bills: 
Universities (Am.): 2R., 902-4  

 

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

Debates, Adjournment: 
Issues Arisen in the Field of Arts, 371-5  

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

Petitions: 

Chandrasiri, Mr. R.M.M.D.A., Monaragala, 428 

 
Debates:  

Orders: Excise (Sp. Prov.) Act, 667-9  
Supplementary Sum: Operational Expenditure, 667-9 

 

Debates, Adjournment:  
Statement made by UN Secretary General on  

Sri Lanka, 120-1 

 

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

COPE report and Central Bank Bond Issue, 175-6 

Inland Revenue Department: issues, 300  

 
Debates: 

Bills: Universities (Am.): 2R., 939-50  

 

Debates, Adjournment: 
Issues Arisen in the Field of Arts, 393-8 

Statement made by UN Secretary General on  

Sri Lanka, 109-11 

 
Documents, Tabled: 

Joint Opposition's letter to UN Secretary General, 

111  

 
Questions, Oral: 

EPF Dept. of Central Bank: financial details, 156-60 

Mansion Tax, Revenue Earned by: details, 17-20  

Fon-Gun 
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Gunawardena, The Hon. Dinesh, M.P.: 

Questions by Private Notice: 
Attack on Sri Lankan High Commissioner in  

Malaysia, 35-7, 44-5 

Customs Officers: work-to-rule campaign, 1025-6 

Death of a Person in Police Custody, 590-1 
Digitalization of People's Bank: purchase of  

hardware, 457-8 

Sri Lanka Ayurvedic Corporation: crisis, 736-7  

 
Reference to: 

Independent Commissions: Reports, 754 

Labour Department: strike, 303-4  

 
Votes of Condolence: 

Gunasekere, Hon. D.M., 1030-2 

Gunawardena, Hon. Indika, 1086-90  

 
Debates: 

Agreements:  

Ratification of the Paris Agreement, 496-8  

 
Debates, Adjournment: 

Statement made by UN Secretary General on  

Sri Lanka, 104-5  

 
Documents, Tabled: 

Letter to COPE re Sri Lanka Ayurvedic  

Corporation, 740  

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

Planning and Water Supply: 

Votes of Condolence: 

Gunasekere, Hon. D.M., 1036-8 
Gunawardena, Hon. Indika, 1063-5  

 

Debates: 

Agreements: Ratification of the Paris Agreement, 
506-9  

 

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

Petitions: 
Amarasiri, Mr. G.W.L., Jayanthipura, 06 

Chandrasiri, Mr. J.G.S., Moratuwa, 551 

Ranaweera, Mr. S.L., Pannipitiya, 06,  

Siriyawathie, Mrs. B.K.A.,Widulipura, 06 
 

Reference to: 

COPE report and Central Bank Bond Issue,  

176-7  
 

Debates:  

Orders: Excise (Sp. Prov.) Act, 658-62  

Regulations: Motor Traffic Act, 185-90 
Supplementary Sum: Operational Expenditure,  

658-62 

Handunnetti, The Hon. Sunil: (Contd.) 

Questions, Oral: 
Accountant Vacancies: details, 581-5 

Field Officers of Ampara District: non-provision of 

motorcycles, 858-63  

Public Petition No. COM/PP/2015/208, 1021-3 
Ships sailing in International Maritime Route of 

SL: Institution Providing Security, 870-4 

SLAS: transfers, 1023-5 

Tamil Medium Teacher Vacancies: Matara Dist., 
720-4 

Tsunami Houses Constructed in State Lands: title 

deeds, 707-12  

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

Economic Affairs: 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Establishment of a Store and a Drying Place for 
Paddy at Vannerikulam, 51-2  

 

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

Enterprise Dev.: 
Questions by Private Notice, Replies to: 

People's Bank, Digitalization of: purchase of  

hardware, 596-9  

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

Debates: Resolutions: 

Chairmen and Members of Independent  

Commissions: Emoluments and Other  
Allowances, 833-5  

Director-General of Commission to Investigate 

Allegations of Bribery or Corruption: Salary and 

Allowances, 833-5 
 

Questions, Oral: 

Flower and Exotic Leaf Related Industry: Gampaha 

Dist., 22-9 
Northern Central Expressway, Construction of: 

progress, 429-34 

Rice Storage Complex at Marandagahamula: 

amount of stocks, 560-4  

 

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

Questions, Oral: 

Rubber Control Price: Relief for Growers,  
149-53 

Unemployed Graduates: details, 285-7  

 

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

Regulations: Industrial Disputes Act, 63-9 

Resolutions: 

Chairmen and Members of Independent  
 Commissions: Emoluments and Other  

 Allowances, 791-8  

Gun-Her 
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Herath, The Hon. Vijitha: (Contd.) 

Debates: (Contd.) 
Resolutions: (Contd.) 

Director-General of Commission to Investigate  

Allegations of Bribery or Corruption: Salary and 

Allowances, 791-8 
 

Debates, Adjournment: 

Labour Officers: issues related to Service Minute, 

675-83 

 

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

Debates: 

Agreements:  
Ratification of the Paris Agreement, 531-4 

Regulations: Motor Traffic Act, 223-5  

 

Debates, Adjournment: 
Issues Arisen in the Field of Arts, 406-13  

 

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

of Rehabilitation and Resettlement: 
Petitions: 

Razeed, Mr. M.C.A., Kattankudi, 426  

Selasteenruban, Mr. A., Batticaloa, 426 

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

Debates: 

Bills: 

Universities (Am.): 2R., 922-6  
Regulations: Motor Traffic Act, 204-7  

 

Jayaratne, The Hon. Anuradha, M.P., Deputy  

Minister of Mahaweli Dev. and Environment: 
Debates: 

Agreements:  

Ratification of the Paris Agreement, 540-4  

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

of Provincial Councils and Local Government: 

Petitions: 

De Silva, Mr. K.H. Chathura, Nalladarankattuwa, 
267 

 

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

Debates: 
Bills, Private: 

Rajitha Kodithuwakku Foundation (Inc.): 1R., 

1091-2  

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

Petitions: 

Rali, Mrs. A.R.F., Bandaragama, 428 

 
Debates: Bills: 

Universities (Am.): 2R., 904-16 

Jayathissa, The Hon. (Dr.) Nalinda: (Contd.) 

Debates, Adjournment: 
Issues Arisen in the Field of Arts, 342-50 

 

Questions, Oral: 

Cancer Hospitals, Dev. of: money allocation,  
574-9 

Kalutara-Nagoda-Nabada Main Road Dev. Project: 

compensation, 438-43 

Officers of Para Medical Service: salary arrears, 
1018-20 

State Distilleries Corp.: compensation for  

employees, 855-8 

Weerathunga, Mr. Udayanga: details of passports, 
271-5 

Wild Elephants in Dambulla, Threat of: electric 

fence, 716-9  

 
Questions, Prime Minister's: 

Privatization, 134  

 

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

Godabeddage, Mrs. P.S., Werellagama, 853  

 

Kariyawasam, The Hon, Akila Viraj, M.P., Minister 
of Education: 

Ministerial Statements: 

Govt. Medical Officers' Association, Conduct of 

Some Members of, 602-15  
 

Debates: 

Bills: 

Universities (Am.): 2R., 900-1 
 

Documents, Tabled: 

Grade 1 Admission Issue: GMOA, Documents re, 

603, 605, 607, 608, 610, 611  
 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Tomb of King Elara: restoration, 751-2 

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

Finance: 

Reference to: 

Dept. of Inland Revenue: issues, 179  
 

Debates:  

Bills:  

Nation Building Tax (Am.): 1R., 179-80 
Orders:  

Excise (Sp. Prov.) Act, 617-24  

 

Questions by Private Notice, Replies to: 
Minor Grade Employees in Medical Centres of 

Northern Province: confirmation, 164-5  

Her-Kar 
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Karunatileka, The Hon. Gayantha, M.P., Minister of 

Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief  
Government Whip: 

Agreements, Conventions, etc.: 

Paris Agreement on UNFC on Climate Change: 

ratification, 127  
 

Debates: 

Agreements: Ratification of the Paris Agreement, 

472-4 
Bills: Medical (Am.): 1R., 465 

Regulations: Fisheries and Aquatic Resources Act: 

Pr., 04-05 (11 items)  

Supplementary Allocations: 426 
 

Debates, Adjournment: 

Issues Arisen in the Field of Arts, 389-93  

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

Higher Education and Highways and Leader of the 

House of Parliament: 

Votes of Condolence: 
Gunasekere, Hon. D.M., 1029-30 

Gunawardena, Hon. Indika, 1045-7  

 

Debates: 
Bills: 

Engineering Council, Sri Lanka: 1R., 615  

Universities (Am.): 2R., 887-8  

Universities (Am.): Com., 996; 3R., 996  
Orders: Universities Act: Pr., 425-6 

Regulations: 

Motor Traffic Act: passed, 245 
Sri Lanka Sustainable Energy Authority Act:  

 Pr., 549  

 
Questions by Private Notice, Replies to: 

External Degree Courses in Universities:  

limitations, 746-51 

University Students: suppression, 169-75  

 

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

Debates:  
Orders: Excise (Sp. Prov.) Act, 652-3   

Supplementary Sum: Operational Expenditure,  

652-3 

 
Debates, Adjournment: 

Issues Arisen in the Field of Arts, 365-8 

 

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

Agreements:  

Ratification of the Paris Agreement, 520-2 

Bills: 
Universities (Am.): 2R., 933-6  

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

Debates: (Contd.):   
Regulations:  

Industrial Disputes Act, 89-90 

Motor Traffic Act, 228-30 

 
Debates, Adjournment: 

Issues Arisen in the Field of Arts, 420-3 

State Land to Estate Workers, Provision of, 258-9  

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

Debates: Regulations:  

Industrial Disputes Act, 98-100 

Motor Traffic Act, 235-6  
 

Debates, Adjournment: 

Issues Arisen in the Field of Arts, 402-6 

State Land to Estate Workers, Provision of, 246-51  

 

Kumarasingha, The Hon. (Mrs.) Geetha  

Samanmalee, M.P.: 

Debates, Adjournment: 
Issues Arisen in the Field of Arts, 360-5  

 

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

Questions, Oral: 
Lands to Dept. of Forest Conservation:  

details, 280-4  

 

Lokuge, The Hon. Gamini, M.P.: 
Debates: 

Regulations: Industrial Disputes Act, 85-8  

 

Madduma Bandara, The Hon. R.M. Ranjith, M.P., 
Minister of Public Administration and Management: 

Petitions: 

Manamperi, Mr. A.U., Badulla, 267 

Muthubanda, Mr. M.M., Monaragala, 267  
Seneviratna, Mrs. C.T.S., Monaragala, 267 

 

Debates, Adjournment: 

Labour Officers: issues related to Service Minute, 
689-91  

 

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

Debates: 
Bills: 

Universities (Am.): 2R., 950-2  
 

Mahrooff, The Hon. Abdullah, M.P.: 
Debates: 

Orders:  

Excise (Sp. Prov.) Act, 649-52  

Supplementary Sum:  
Operational Expenditure, 649-52 

Regulations: Motor Traffic Act, 212-4  

Kar-Mah 
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Mannapperuma, The Hon. Ajith, M.P.: 

Petitions: 
Weerasingha, Mr. W.N.A.D.N., Ganemulla, 853  

 

Debates: 

Bills: 
Universities (Am.): 2R., 896-900  

Regulations:  

Industrial Disputes Act, 76-8 

Motor Traffic Act, 200-4 
Resolutions: 

Chairmen and Members of Independent  

 Commissions: Emoluments and Other  

 Allowances, 809-11  
Director-General of Commission to Investigate 

Allegations of Bribery or Corruption: Salary 

and Allowances, 809-11  

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

Committee Reports, Public Finance: 

Nation Building Tax (Am.), 1007 

 
Debates: 

Agreements:  

Ratification of the Paris Agreement, 528-31 

Bills: 
Universities (Am.): 2R., 963-71  

Regulations:  

Motor Traffic Act, 207-9 

Resolutions: 
Chairmen and Members of Independent  

 Commissions: Emoluments and Other  

 Allowances, 827-8  

Director-General of Commission to Investigate 
Allegations of Bribery or Corruption: Salary 

and Allowances, 827-8 

 

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

Bills, Private: 

Aloka Social Service Foundation (Inc.) 1R.,  

 753-4  
 

Debates, Adjournment: 

Issues Arisen in the Field of Arts, 338-42  

 

Members of Parliament: 
Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 

Non-compliance with Standing Orders of  

Parliament, 847-8  

 

Ministerial Statements: 
Kariyawasam, The Hon. Akila Viraj: 

Govt. Medical Officers' Association, Conduct of 
Some Members of, 602-15  

 

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

Deputy Minister of Ports and Shipping Affairs: 
Petitions: 

Samarapala, Mr. M.G., Akmeemana, 701 

  

Questions by Private Notice, Replies to: 
People in Oluvil Port Area, Serious Problems Faced 

by, 752-3 

 

Documents, Tabled:  
People in Oluvil Port Area, Serious Problems Faced 

by: letter to SL Ports Authority, 752  

 

Nanayakkara, The Hon. Manusha, M.P., Deputy  
Minister of Foreign Employment: 

Petitions: 

Silva, Mr. A.K.G.A., Elpitiya, 701  

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

Reference to: 

Attack on Sri Lankan High Commissioner in  

Malaysia, 47-8  
 

Votes of Condolence: 

Gunawardena, Hon. Indika, 1060-3  

 
Debates: 

Agreements: Ratification of the Paris Agreement, 

509-12 

Regulations: Industrial Disputes Act, 78-83 
Resolutions: 

Chairmen and Members of Independent  

 Commissions: Emoluments and Other  

 Allowances, 771-6  
Director-General of Commission to Investigate 

Allegations of Bribery or Corruption: Salary 

and Allowances, 771-6 

 
Documents, Tabled: 

Climate Change: the poor will suffer most, report re, 511  

Natural Disasters Worsen Poverty, report re, 511 

 
Questions, Oral: 

Schools for Children of Members of Armed Forces: 

admission policy, 557-60  

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

Debates: 

Agreements: Ratification of the Paris Agreement, 

537-8 
Bills: Universities (Am.): 2R., 994-5  

 

Debates, Adjournment: 

Issues Arisen in the Field of Arts, 423-4  
Syrian Conflict: Peaceful Resolution, 999-1000  

 

Man-Nav 
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Nawinne, The Hon. S.B., M.P., Minister of Internal 

Affairs, Wayamba Dev. and Cultural Affairs: 
Petitions: 

Bandara, Mr. R.M.P., Wariyapola, 550  

 

Debates, Adjournment: 
Issues Arisen in the Field of Arts, 325-31  

 

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

Debates:  
Bills: Universities (Am.): 2R., 936-9   

Orders: Excise (Sp. Prov.) Act, 637-40 
Supplementary Sum: Operational Expenditure, 637-40 

 

Orders, Regulations, Resolutions, Rules, etc.: 
Orders:  

Excise (Sp. Prov.) Act: Public Finance Com. Rep., 
550; 617-75; passed, 675 

SL Export Dev. Act: Public Finance Com. Rep., 

550 

Universities Act: (2 Orders): Sectoral Oversight 
Com. Rep., 699  

Universities Act: Pr., 425-6 

Regulations: 

Fisheries and Aquatic Resources Act: Pr., 04-05 
(11 items)  

Industrial Disputes Act, 54-103; Passed, 103  

Land Acquisition Act: Sectoral Oversight Com. 

Rep., 549-50  
Motor Traffic Act, 180-244; Passed, 244 

Motor Traffic Act: passed, 245  
Sri Lanka Sustainable Energy Authority Act: Pr., 549  

Motor Traffic Act: Sectoral Oversight Com. Rep., 128  

Resolutions: 

Chairmen and Members of Independent  

Commissions: Emoluments and Other  

Allowances: Public Finance Com. Rep., 699; 
Debated, 755-837; Div., 842, Passed, 842  

Director-General of Commission to Investigate 

Allegations of Bribery or Corruption: Salary and 

Allowances: Public Finance Com. Rep., 699; 
Debated, 755-837; Passed, 842  

 

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

Deputy Minister of Parliamentary Reforms and Mass 
Media:   

Debates, Adjournment: 

Issues Arisen in the Field of Arts, 331-3  

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

Petitions:  

Amarasekara, Mr. G.P., Habaraduwa, 702 

Dikkumbura, Mr. L., Mt Lavinia, 853 
Kumara, Mr. M.M.A.R., Matara, 702 

Rifkan, Mr. M.J.M., Kirinda, 853 

Saheer, Mr. M.I.M., Matara, 702 

Pathirana, The Hon. Buddhika: (Contd.) 

Petitions: (Contd.)  
Seneviratna, Mr. A.G.R., Devinuwara, 702 

Silva, Mr. R.L., Weligama, 853  

Soma, Mrs. M. Weligama, 702,  

Wanigasekara, Mrs. C., Uyangoda, 853 
 

Questions, Oral: 

Biomedical Engineer S.A. Karunathilake:  

Disciplinary Inquiry, 1008-11 
Coconut Treacle Related Products: employment 

opportunities, 712-5 

Dairy Goat Industry, Dev. of: measures, 585-9 

Dairy Husbandry in Sri Lanka: details, 552-6 
HIV Infected Persons: details, 702-6 

Kithul Treacle and Jaggery Industries, Promotion 

of: measures taken, 724-8 

Pharmacies Affiliated to Medical Centres:  
Maintenance of Standards, 875-8 

Public Health Officers: promotions to special grade, 

863-6 

Spread of HIV among Drug Addicts: control, 567-
70  

 

Perera, The Hon. Ajith P., M.P., Deputy Minister of 

Power and Renewable Energy: 
Petitions: 

Ibrahim, Mr. M.S., Moratuwa, 427  

Munasingha, Mr. J., Dodangoda, 427 

Perera, Mr. D.R.D., Panadura, 427 
Yasawardana, Mr. K.K., Matugama, 427 

 

Perera, The Hon. Dilan, M.P., State Minister of  

Highways: 
Votes of Condolence: 

Gunawardena, Hon. Indika, 1071-6  

 

Perera, The Hon. Gamini Jayawickrama, M.P.,  
Minister of Sustainable Dev. and Wildlife: 

Debates: 

Agreements:  

Ratification of the Paris Agreement, 498-501  
 

Documents, Tabled: 

Development Plan for Floriculture Industry, 28  

 
Perera, The Hon. Sujith Sanjaya, M.P.: 

Petitions: 

Jayawardana, Mr. R.A.C.S., Yatiyantota, 854 

Perera, Mr. W.A.A.R., Yatiyantota, 07  
 

Petitions:  
Abeydeera, Mr. A.L.P.S., Battaramulla, 700 

Aluthge, Mrs. D.K., Nawalapitiya, 428  
Amarasekara, Mr. G.P., Habaraduwa, 702 

Amarasinghe, Mr. A.P.J.D., Bokalagama, 853 

Naw-Pet 
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Petitions: (Contd.) 

Amarasiri, Mr. G.W.L., Jayanthipura, 06 
Appuhamy, Mr. P.M.P., Dompe, 551 

Ariyawathie, Mrs. P.D., Baduraliya, 06 

Athula, Mr. P.K., Galle, 700 

Bandara, Mr. R.M.P., Wariyapola, 550 
Chandrakanthi, Mrs. H.D.S., Serunuwara, 551 

Chandrasiri, Mr. J.G.S., Moratuwa, 551 

Chandrasiri, Mr. R.M.M.D.A., Monaragala, 428 

Dammika, Miss R., Bothalegama, 06  
Dayananda, Mr. K.G., Morawewa, 551 

Dayaratna, Mr. D.D., Kalutara, 06 

De Silva, Mr. K.H. Chathura, Nalladarankattuwa, 267 

Dikkumbura, Mr. L., Mt Lavinia, 853 
Dushmanthi, Miss W.A.D., Kadawata, 853  

Engonona, Mrs. H.M., Anuradapura, 128 

Fernando, Miss P.S.M.,  Kadawatha, 853 

Fernando, Mr. L.A.F.W., Katuneriya, 700 
Fernando, Mr. S.E.J., Negambo, 426 

Fernando, Mr. W.W.A.S.S.P., Hikkaduwa, 701  

Finto, Mrs. N.D., Colombo 04, 552 

Godabeddage, Mrs. P.S., Werellagama, 853 
Gunadasa, Mr. J.G., Ragama, 427 

Gunaratna, Mr. M.B.N., Anuradapura, 128  

Harischandra, Mr. W.G.S., Galle, 701 

Ibrahim, Mr. M.S., Moratuwa, 427  
Indrajith, Mr. P.M.S., Panadura, 06 

Jayasingha, Mr. Siril, Pitigala, 700 

Jayawardana, Mr. N.A., Gonawala, 427  

Jayawardana, Mr. R.A.C.S., Yatiyantota, 854 
Jayaweera, Mr. A.G., Kandy, 07 

Kafoor, Mr. R., Mt Lavinia, 428  

Kanthi, Mrs. M.H.P., Ayagama, 06 

Karunasiri, Mr. D.H.A., Matugama, 06 
Kumara, Mr. A.N., Aturugiriya, 06 

Kumara, Mr. M.M.A.R., Matara, 702 

Malkanthi, Mrs. U.B.J., Trincomalee, 05 

Manamperi, Mr. A.U., Badulla, 267 
Munasingha, Mr. J., Dodangoda, 427 

Muthubanda, Mr. M.M., Monaragala, 267  

Nanayakkara, (Dr.) K.A.K., Galle, 700 

Nandawathie, Mrs. G., Bulathsinghala, 06 
Perera, Mr. D.R.D., Panadura, 427 

Perera, Mr. K.U.R., Battaramulla, 551 

Perera, Mr. L.K., Kalutara, 852 

Perera, Mr. N.W.P.J., Maduruoya, 853 
Perera, Mr. T.A., Nugegoda, 07  

Perera, Mr. W.A.A.R., Yatiyantota, 07 

Podibandara, Mr. P.G.S., Maragamuwa, 702  

Premakumar, Mr. M., Matugama, 06 
Premanayake, Mr. I.D.S.K., Eheliyagoda, 853 

Rajapaksa, Mr. D., Baduraliya, 06 

Rali, Mrs. A.R.F., Bandaragama, 428 

Ranadeera, Mr. C., Wanchawala, 427 
Ranaweera, Mr. S.L., Pannipitiya, 06  

Ranjani, Mrs. H.C.R., Morapitiya, 06  

Petitions: (Contd.)  

Ratnasiri, Mr. K.G., Galle, 700 
Ratnayake, Mr. S., Mahiyangana, 428 

Razeed, Mr. M.C.A., Kattankudi, 426  

Rifaya, Mrs. M.H.H., Galle, 700  

Rifkan, Mr. M.J.M., Kirinda, 853 
Rupasingha, Mr. N.D., Yagirala, 06 

Sabura Umma, Mrs. P., Pothuvil, 427 

Saheer, Mr. M.I.M., Matara, 702 

Samarapala, Mr. M.G., Akmeemana, 701 
Samarasinghe, Mr. B.V.C.P.,  

Kithulgala, 427 

Samaraweera, Dr. S.H.K., Colombo-07, 551 

Samaraweera, Mr. H.M.U., Magulagama, 551 
Sanath, Mr. W.L.P., Ambalantota, 701 

Santhanayaki, Mrs. M., Mullaitivu, 552 

Sbari, Mr. M.L.M., Kandy, 1008 

Selasteenruban, Mr. A., Batticaloa, 426 
Seneviratna, Mr. A.G.R., Devinuwara, 702 

Seneviratna, Mrs. C.T.S., Monaragala, 267 

Silva, Mr. A.K.G.A., Elpitiya, 701 

Silva, Mr. R.L., Weligama, 853  
Siriwardana, Mr. S.M.L.S.,  

Nawalapitiya, 700 

Siriyawathie, Mrs. B.K.A.,Widulipura, 06 

Sivagnanasundaram, Mr. P., Batticaloa, 128 
Soma, Mrs. M. Weligama, 702  

Somaratna, Mr. D.G., Anuradapura, 128 

Sumanawathie, Mrs. J.M., Nelumdeniya, 550 

Susith, Mr. O.K.D., Pitakotte, 129 
Tilakaratna, Mr. P.G.N., Matale, 267 

Udugama, Miss U.M.U.G.H.,  

Balangoda, 551  

Walakumbura, Mr. W.G.R., Matale, 853 
Wanigasekara, Mrs. C., Uyangoda, 853 

Weerasingha, Mr. W.N.A.D.N.,  

Ganemulla, 853  

Wijesiri, Mr. U.K., Galle, 701 
Wijewardana, Mr. W.A., Kurunegala, 551  

Yasawardana, Mr. K.K., Matugama, 427 

Yehiya, Mr. A.N., Kahatagasdigiliya, 128 

 
Piyadasa, The Hon. K.K., M.P.: 

Petitions: 

Jayaweera, Mr. A.G., Kandy, 07  

 
Premajayantha, The Hon. A.D. Susil, M.P., Minister 

of Science, Technology and Research: 

Debates: 

Agreements:  
Ratification of the Paris Agreement, 479-82  

 

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

Debates: 
Bills: 

Universities (Am.): 2R., 971-81  

Pet-Pre 
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Punchinilame, The Hon. Susantha, M.P., Deputy 

Minister of Public Administration and Management: 
Petitions:  

Chandrakanthi, Mrs. H.D.S., Serunuwara, 551 

Dayananda, Mr. K.G., Morawewa, 551 

Malkanthi, Mrs. U.B.J., Trincomalee, 05  
Udugama, Miss U.M.U.G.H., Balangoda, 551  

 

Questions by Private Notice: 
Gunawardena, The Hon. Dinesh: 

Attack on Sri Lankan High Commissioner in  

Malaysia, 35-7 

Death of a Person in Police Custody, 590-1 

Digitalization of People's Bank: purchase of  
hardware, 457-8 

Customs Officers: work-to-rule campaign, 1025-6  

Sri Lanka Ayurvedic Corporation: crisis, 736-7  

 
Devananda, The Hon. Douglas: 

Houses for Estate Workers, Provision of, 879-80 

Tamil Education Zones: establishment, 741  

Establishment of a Store and a Drying Place for 
Paddy at Vannerikulam, 50-1 

Minor Grade Employees in Medical Centres of 

Northern Province: confirmation, 163-4 

Public Awareness on International Agreements, 
594-5  

 

Dissanayake, The Hon. Anura: 

External Degree Courses in Universities:  
limitations, 743-6  

Injustice Caused to Candidates at the Competitive 

Examination for Recruitment of Divineguma 

Dev. Officers, 881-4  
UB Finance Company Depositors: problems, 52-4 

University Students: suppression, 165-9  

 

Questions by Private Notice, Replies to:  
Dissanayake, The Hon. S.B.: 

Disabled in Northern and Eastren Provinces:  

problems face by, 600-2,  

Injustice Caused to Candidates at the Competitive 
Examination for Recruitment of Divineguma 

Dev. Officers, 884-7  

 

Harrison, The Hon. P.: 
Establishment of a Store and a Drying Place for 

Paddy at Vannerikulam, 51-2  

 

Hashim, The Hon. Kabir: 
People's Bank, Digitalization of: purchase of  

hardware, 596-9  

 

Kariyawasam, The Hon, Akila Viraj: 
Tomb of King Elara: restoration, 751-2  

 

Questions by Private Notice, Replies to: (Contd.) 

Karunanayake, The Hon. Ravi: 
Minor Grade Employees in Medical Centres of 

Northern Province: confirmation, 164-5,  

 

Kiriella, The Hon. Lakshman: 
External Degree Courses in Universities: limita-

tions, 746-51 

University Students: suppression, 169-75  

 
Muthuhettigamage, The Hon. Nishantha: 

People in Oluvil Port Area, Serious Problems Faced 

by, 752-3 

 
Ratnayaka, The Hon. Sagala: 

Death of a Person in Police Custody, 591-4  

 

Samaraweera, The Hon. Ravindra: 
Labour Department: labour officers strike, 461-4  

 

Senaratne, The Hon. (Dr.) Rajitha: 

Sri Lanka Ayurvedic Corporation: crisis, 737-9  
 

Radhakrishnan, The Hon. V.S.: 

Tamil Education Zones: establishment, 742-3 

 
Thigambaram, The Hon. Palany: 

Houses for Estate Workers, Provision of, 880-1 

 

Wickremesinghe, The Hon. Ranil: 
Attack on Sri Lankan High Commissioner in  

Malaysia, 37-40  

 

Questions, Oral: 
Accountant Vacancies: details, 581-5 

Administrative Service Examinations: Centers in 

North and East, 29-31 

Assassinations in the Country: details, 453-5 
'Bag of Nutritious Food' Program: implementation, 

293-6 

Biomedical Engineer S.A. Karunathilake:  

Disciplinary Inquiry, 1008-11 
Cancer Hospitals, Dev. of: money allocation, 574-9 

CM of Uva Province: Personal Staff: foreign tours, 

275-9 

Coconut Treacle Related Products: employment  
opportunities, 712-5 

Dairy Goat Industry, Dev. of: measures, 585-9 

Dairy Husbandry in Sri Lanka: details, 552-6 

Disabled Persons in Northern Province: monthly  
allowance, 564-6 

EPF Accounts: Hambantota Dist., 866-70 

EPF Accounts: Kilinochchi Dist., 570-4 

EPF Accounts: Kurunegala Dist., 1011-4 
EPF Accounts: Matara Dist., 1015-8 

 

Pun-Que 
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Questions, Oral: (Contd.) 

EPF Accounts: Mullativu Dist., 728-32 
EPF Accounts: Registration: Kandy District, 448-52 

EPF Dept. of Central Bank: financial details, 156-60 

Field Officers of Ampara District: non-provision of 

motorcycles, 858-63 
Flower and Exotic Leaf Related Industry: Gampaha 

Dist., 22-9 

Grade One Admission: ethnic ratio, 455-6 

HIV Infected Persons: details, 702-6 
Horana MPCS: corruption, 435-8 

ISIS Organization: links with Sri Lankans, 33-5 

Kalutara-Nagoda-Nabada Main Road Dev. Project: 

compensation, 438-43 
Kithul Treacle and Jaggery Industries, Promotion of: 

measures taken, 724-8 

Lands to Dept. of Forest Conservation: details, 280-4 

Mansion Tax, Revenue Earned by: details, 17-20 
Ministers and MPP, Foreign Tours of: details, 732-4 

MO/Alupotha Muslim Primary School: physical  

resources, 287-9 

Norochcholai Tsunami Housing Project:  
non-distribution, 734-6 

Northern Central Expressway, Construction of:  

progress, 429-34 

Number of EPF Accounts: Colombo District, 289-91 
Officers of Para Medical Service: salary arrears,  

1018-20 

Palali Airport, Modernization of: Agreement, 08-12 
Peradeniya-Delthota-Rikillagaskada Road: Dev., 147-8 

Pharmacies Affiliated to Medical Centres:  

Maintenance of Standards, 875-8 

Pipeline in Panahaduwa: details, 12-6 
Principals in National Schools, Posts of: vacancies, 

161-3 

Public Health Officers: promotions to special grade, 

863-6 
Public Petition No. COM/PP/2015/208, 1021-3 

Rice Storage Complex at Marandagahamula: amount 

of stocks, 560-4 

Rights of the Disabled: access facilities, 579-81 
Rubber Control Price: Relief for Growers, 149-53 

Rural Hospitals in Anuradhapura Dist.:  

dearth of doctors, 153-6 

Schools for Children of Members of Armed Forces: 
admission policy, 557-60 

Ships sailing in International Maritime Route of SL: 

Institution Providing Security, 870-4 

SLAS: transfers, 1023-5 
SLTB Employees: nonpayment of salaries, 268-70 

Spread of HIV among Drug Addicts: control, 567-70 

State Distilleries Corp.: compensation for employees, 

855-8 
Tamil Medium Teacher Vacancies: Matara Dist., 720-4 

Tsunami Houses Constructed in State Lands: title 

deeds, 707-12 

Questions, Oral: (Contd.) 

Unemployed Graduates: details, 285-7 
Uva PC, Funds of: utilization for private foundation, 443-8 

Ven. Dalupotha Upali Thero: payment of pension, 20-1 
Weerathunga, Mr. Udayanga: details of passports, 271-5 
Wild Elephants in Dambulla, Threat of: electric fence, 716-9 

 

Questions, Prime Minister's: 
Parliament Term: New Constitution, 142-6 

Privatization, 134-42 

Renewable Energy: election promise, 129-31 
Unemployment in the North, 131-4  

 

Radhakrishnan, The Hon. V.S., M.P., State Minister 

of Education:  
Questions by Private Notice, Replies to: 

Tamil Education Zones: establishment, 742-3 

 

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

Universities (Am.): 2R., 989-91  

 

Debates, Adjournment: 
Syrian Conflict: Peaceful Resolution, 1000-2  

 

Questions, Oral: 

Rural Hospitals in Anuradhapura Dist.:  
dearth of doctors, 153-6  

 

Rahuman, The Hon. Mujibur, M.P.: 

Debates: 
Agreements:  

Ratification of the Paris Agreement, 534-6 

Resolutions: 

Chairmen and Members of Independent  
 Commissions: Emoluments and Other  

 Allowances, 835-7  

Director-General of Commission to Investigate 

Allegations of Bribery or Corruption: Salary 
and Allowances, 835-7 

 

Debates, Adjournment: 

Syrian Conflict: Peaceful Resolution, 997-8 
 

Questions, Prime Minister's: 

Renewable Energy: election promise, 129 

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

Debates: 

Resolutions: 
Chairmen and Members of Independent  

 Commissions: Emoluments and Other  

 Allowances, 832-3  

Director-General of Commission to Investigate 
Allegations of Bribery or Corruption: Salary 

and Allowances, 832-3 

Que-Raj 
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Rajapaksa, The Hon. Chamal, M.P.: 

Votes of Condolence: 
Gunasekere, Hon. D.M., 1043-4, 

Gunawardena, Hon. Indika, 1068-71  

 

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

Debates, Adjournment: 

Issues Arisen in the Field of Arts, 369-71  

 
Ramanayake, The Hon. Ranjan, M.P., Deputy  

Minister of Social Empowerment and Welfare: 

Debates: Resolutions: 

Chairmen and Members of Independent  
Commissions: Emoluments and Other  

Allowances, 798-803  

Director-General of Commission to Investigate 

Allegations of Bribery or Corruption: Salary and 
Allowances, 798-803 

 

Rambukwella, The Hon. Keheliya, M.P.: 

Debates, Adjournment: 
Statement made by UN Secretary General on  

Sri Lanka, 106-8  

 

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

Regulations: Motor Traffic Act, 194-7  

 

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

Debates: Bills: 

Universities (Am.): 2R., 917-22  

 
Ranaweera, The Hon. Prasanna, M.P.: 

Debates: 

Orders: Excise (Sp. Prov.) Act, 644-9  

Supplementary Sum: Operational Expenditure,  
644-9 

 

Questions, Oral: 

'Bag of Nutritious Food' Program: implementation, 
293-6  

 

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

Debates: 
Agreements:  

Ratification of the Paris Agreement, 491-6  

 

Debates, Adjournment: 
Issues Arisen in the Field of Arts, 351-5 

 

Ratnayaka, The Hon. Sagala, M.P., Minister of Law 

and Order and Southern Dev.: 
Questions by Private Notice, Replies to: 

Death of a Person in Police Custody, 591-4 

Rathnayake, The Hon. Bimal, M.P.: 

Petitions: 
Aluthge, Mrs. D.K., Nawalapitiya, 428  

Perera, Mr. T.A., Nugegoda, 07 

Ranadeera, Mr. C., Wanchawala, 427 

 
Debates: Agreements:  

Ratification of the Paris Agreement, 474-9  

 

Debates, Adjournment: 
Issues Arisen in the Field of Arts, 416-20 

Statement made by UN Secretary General on  

Sri Lanka, 118-20 

 
Documents, Tabled: 

Artists and Purawesi Balaya, Documents  

Prepared by, 420  

 
Questions, Oral: 

EPF Accounts:  

Colombo District, 289-91 

Hambantota Dist., 866-70 
Kandy District, 448-52 

Kilinochchi District, 570-4 

Kurunegala Dist., 1011-4 

Matara Dist., 1015-8 
Mullativu Dist., 728-32 

Palali Airport, Modernization of: Agreement, 08-12 

 

Salman, The Hon. M.H.M., M.P.: 
Questions, Oral: 

Grade One Admission: ethnic ratio, 455-6 

MO/Alupotha Muslim Primary School: physical 

resources, 287-9 
Norochcholai Tsunami Housing Project:  

non-distribution, 734-6 
Peradeniya-Delthota-Rikillagaskada Road: Dev., 147-8 

 

Samarasinghe, The Hon. Mahinda, M.P., Minister of 
Skills Dev. and Vocational Training: 

Debates: Agreements:  

Ratification of the Paris Agreement, 517-20 

 
Debates, Adjournment: 

Statement made by UN Secretary General on  

Sri Lanka, 111-6  

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

Debates: Agreements:  

Ratification of the Paris Agreement, 525-8 

 
Debates, Adjournment: 

Syrian Conflict: Peaceful Resolution, 1002-4  

 

Documents, Tabled: 
Timber Permits, 527 

Raj-Sam 
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Samaraweera, The Hon. Jayantha, M.P.: 

Petitions: 
Ratnayake, Mr. S., Mahiyangana, 428 

 

Debates: 

Regulations: Motor Traffic Act, 219-23  
Resolutions: 

Chairmen and Members of Independent Com-

missions: Emoluments and Other  

 Allowances, 824-7  
Director-General of Commission to Investigate 

Allegations of Bribery or Corruption: Salary 

and Allowances, 824-7 

 
Samaraweera, The Hon. Ravindra, M.P., State  

Minister of Labour and Trade Unions Relations: 

Petitions: 

Kafoor, Mr. R., Mt Lavinia, 428 
 

Debates: 

Regulations: Industrial Disputes Act, 100-3  

 
Debates, Adjournment: 

Labour Officers: issues related to Service Minute, 

691-6  

 
Questions by Private Notice, Replies to: 

Labour Department: labour officers strike, 461-4  

 

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

Reference to: 

Attack on Sri Lankan High Commissioner in  

Malaysia, 43 
 

Votes of Condolence: 

Gunawardena, Hon. Indika, 1055-6 

 
Saravanapavan, The Hon. E., M.P.: 

Debates:  

Bills: 

Universities (Am.): 2R., 981-6  

 

Semasinghe,The Hon. Shehan, M.P.: 

Debates: 

Bills: 
Universities (Am.): 2R., 956-9 

 

Senaratne, The Hon. (Dr.) Rajitha, M.P., Minister of 

Health, Nutrition and Indigenous Medicine: 
Petitions: 

Perera, Mr. L.K., Kalutara, 852 

  

Questions by Private Notice, Replies to: 
Sri Lanka Ayurvedic Corporation: crisis, 737-9  

 

Senasinghe, The Hon. Sujeewa, M.P., State Minister 

of International Trade: 
Petitions: 

Perera, Mr. K.U.R., Battaramulla, 551 

Samaraweera, Dr. S.H.K., Colombo-07, 551 

 
Debates:  

Resolutions: 

Chairmen and Members of Independent  

 Commissions: Emoluments and Other  
 Allowances, 767-71 

Director-General of Commission to Investigate 

Allegations of Bribery or Corruption: Salary 

and Allowances, 767-71  

 

Senewiratne, The Hon. W.D.J., M.P., Minister of  

Labour and Trade Unions Relations: 

Debates: 
Regulations: 

Industrial Disputes Act, 54-7 

 

Debates, Adjournment: 
Labour Officers: issues related to Service Minute, 

683-8 

 

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

Petitions: 

Sivagnanasundaram, Mr. P., Batticaloa, 128  

 
Debates: 

Agreements:  

Ratification of the Paris Agreement, 538-40 

Bills: 
Universities (Am.): 2R., 991-4  

 

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

Debates: 
Regulations: Motor Traffic Act, 197-200 

 

Resolutions: 

Chairmen and Members of Independent  
 Commissions: Emoluments and Other  

 Allowances, 763-7 

Director-General of Commission to Investigate 

Allegations of Bribery or Corruption: Salary 
and Allowances, 763-7 

 

Debates, Adjournment: 

Issues Arisen in the Field of Arts, 381-9 

 

Sivalingam, The Hon. Muthu, M.P.: 

Debates: 

Regulations:  
Industrial Disputes Act, 94-7  

 

Sam-Siv 
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Sivamohan, The Hon. (Dr.) S., M.P.: 

Debates:  
Agreements: Ratification of the Paris Agreement, 488-91 

Orders: Excise (Sp. Prov.) Act, 624-7  
Supplementary Sum: Operational Expenditure, 624-7 

 

Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 
Bills: 

Animal Feed (Am.): Cert., 265 

Nation Building Tax (Am.): Petition to SC, 547 
Nation Building Tax (Am.): SC Determination, 843-7 

Registration of Deaths (Temp. Prov.): Cert., 265 

Non-compliance with Standing Orders of Parliament, 
847-8 

Prime Minister of Tasmania and Delegates, Presence 

of, 472 

Votes of Condolence: 
Gunasekere, Hon. D.M., 1044 

Gunawardena, Hon. Indika, 1090  

 

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

Orders: Excise (Sp. Prov.) Act, 665-7  
Supplementary Sum: Operational Expenditure, 665-7 

Resolutions: 

Chairmen and Members of Independent  
 Commissions: Emoluments and Other  

 Allowances, 811-4  

Director-General of Commission to Investigate 

Allegations of Bribery or Corruption: Salary 
and Allowances, 811-4 

 

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

Petitions: Santhanayaki, Mrs. M., Mullaitivu, 552  
 

Debates: 

Regulations:  

Industrial Disputes Act, 74-6 
Motor Traffic Act, 209-12 

Resolutions: 

Chairmen and Members of Independent  

 Commissions: Emoluments and Other  
 Allowances, 828-30  

Director-General of Commission to Investigate 

Allegations of Bribery or Corruption: Salary 

and Allowances, 828-30 
 

Debates, Adjournment: 

State Land to Estate Workers, Provision of, 253-5  

 
Questions, Oral: 

Administrative Service Examinations: Centers in 

North and East, 29-31 

Disabled Persons in Northern Province: monthly 
allowance, 564-6 

Rights of the Disabled: access facilities, 579-81  

Sumanthiran, The Hon. M.A., M.P.: 

Committee Reports, Public Finance:  
Chairmen and Members of Independent  

Commissions: Emoluments and Other  

Allowances, 699  

Director-General of Commission to Investigate 
Allegations of Bribery or Corruption: Salary and 

Allowances, 699 

 

Sumathipala, The Hon. Thilanga, M.P., Deputy 
Speaker and Chairman of Committees: 

Votes of Condolence: 

Gunawardena, Hon. Indika, 1067-8 

 

Supplementary Allocations: 
Supplementary Allocations: 426  

Supplementary Sum:  

Operational Expenditure, 616-74  

 

Supplementary Supplies: 
Committee on Public Finance: Reports: 

Supplementary Estimate-2016, Proposal on, 550  

 

Supreme Court, Petitions to: 
Nation Building Tax (Am.) Bill, 547  

 
Supreme Court: Determinations: 

Bills: Nation Building Tax (Am.), 843-7 

 
Suresh, The Hon. Vadivel, M.P.: 

Debates: Regulations:  

Industrial Disputes Act, 83-5  

 
Thewarapperuma, The Hon. Palitha, M.P., Deputy 

Minister of Internal Affairs, Wayamba Dev. and  
Cultural Affairs: 

Petitions:  

Ariyawathie, Mrs. P.D., Baduraliya, 06 

Dammika, Miss R., Bothalegama, 06  
Dayaratna, Mr. D.D., Kalutara, 06 

Indrajith, Mr. P.M.S., Panadura, 06 

Kanthi, Mrs. M.H.P., Ayagama, 06 

Karunasiri, Mr. D.H.A., Matugama, 06 
Kumara, Mr. A.N., Aturugiriya, 06 

Nandawathie, Mrs. G., Bulathsinghala, 06 

Premakumar, Mr. M., Matugama, 06 

Rajapaksa, Mr. D., Baduraliya, 06 
Ranjani, Mrs. H.C.R., Morapitiya, 06  

Rupasingha, Mr. N.D., Yagirala, 06 

 
Thigambaram, The Hon. Palany, M.P., Minister of 

Hill Country New Villages, Infrastructure and  

Community Dev.: 

Questions by Private Notice, Replies to: 
Houses for Estate Workers, Provision of, 880-1  

Siv-Thi 
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Thilakarajah, The Hon. Mylvaganam, M.P.: 

Debates:  
Agreements:  

Ratification of the Paris Agreement, 523-5 

Bills: 

Universities (Am.): 2R., 952-6 
Orders: Excise (Sp. Prov.) Act, 656-8  

Regulations:  

Industrial Disputes Act, 92-4 

Motor Traffic Act, 233-5   
Supplementary Sum: Operational Expenditure, 656

-8 

 

Debates, Adjournment: 
Issues Arisen in the Field of Arts, 378-81, 

State Land to Estate Workers, Provision of, 251-3  

 

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

Bills: 

Universities (Am.): 2R., 959-62 

Resolutions: 
Chairmen and Members of Independent  

 Commissions: Emoluments and Other  

 Allowances, 818-21 

Director-General of Commission to Investigate 
Allegations of Bribery or Corruption: Salary 

and Allowances, 818-21 

 

Votes of Condolence: 
Gunasekere, Hon. D.M., 1029-44 

Gunawardena, Hon. Indika, 1045-90  

 

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

Regulations: Motor Traffic Act, 214-7 

 
Wanniarachchi, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi, M.P.: 

Debates: Resolutions: 

Chairmen and Members of Independent  

Commissions: Emoluments and Other Allowances, 
831-2 

Director-General of Commission to Investigate 

Allegations of Bribery or Corruption: Salary and 

Allowances, 831-2 

 

Wickramanayaka, The Hon. Vidura, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Statement made by UN Secretary General on  
Sri Lanka, 117-8 

 

Questions, Oral: Horana MPCS: corruption, 435-8 

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

Votes of Condolence: 

Gunawardena, Hon. Indika, 1076-80 

Wickramaratne, The Hon. Eran, M.P., Deputy  

Minister of Public Enterprise Dev.: 
Debates: 

Agreements:  

Ratification of the Paris Agreement, 513-7 

Orders:  
Excise (Sp. Prov.) Act, 633-7  

Resolutions: 

Chairmen and Members of Independent  

 Commissions: Emoluments and Other  
 Allowances, 814-7  

Director-General of Commission to Investigate 

Allegations of Bribery or Corruption: Salary 

and Allowances, 814-7 
Supplementary Sum:  

Operational Expenditure, 633-7  

 

Debates, Adjournment: 
Issues Arisen in the Field of Arts, 399-401  

State Land to Estate Workers, Provision of, 260-4  

 

Wickremesinghe, The Hon. Ranil, M.P., Prime  
Minister, Minister of National Policies and Economic 

Affairs: 

Reference to: 

Customs Officers: work-to-rule campaign, 1026-8 
 

Votes of Condolence: 

Gunawardena, Hon. Indika, 1052-5 

 
Debates: 

Agreements:  

Ratification of the Paris Agreement, 467-9 

Resolutions: 
Chairmen and Members of Independent  

 Commissions: Emoluments and Other  

 Allowances, 755-62  

Director-General of Commission to Investigate 
Allegations of Bribery or Corruption: Salary 

and Allowances, 755-62 

 

Questions by Private Notice, Replies to: 
Attack on Sri Lankan High Commissioner in  

Malaysia, 37-40, 48-50 

 

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

Petitions: Appuhamy, Mr. P.M.P., Dompe, 551 

 

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

Bills: Universities (Am.): 2R., 986-9 

 

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

Podibandara, Mr. P.G.S., Maragamuwa, 702 

Thi-Wij 
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Wijesekera, The Hon. Duleep, M.P., Deputy Minister 
of Post, Postal Services and Muslim Religious Affairs: 

Petitions:  

Gunadasa, Mr. J.G., Ragama, 427 

Jayawardana, Mr. N.A., Gonawala, 427  

 

Wijesiri, The Hon. Chaminda, M.P.: 

Questions, Oral: 
CM of Uva Province: Personal Staff: foreign tours, 275-9 
Uva PC, Funds of: utilization for private foundation, 443-8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoheswaran, The Hon. Seeniththamby, M.P.: 

Debates: 
Bills: 

Universities (Am.): 2R., 929-33 
 

Zoysa, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni, M.P., 

Minister of Irrigation and Water Resources  
Management: 

Votes of Condolence: 

Gunasekere, Hon. D.M., 1039-42 

 

Wij-Zoy 
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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු  
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
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 වන්ෙන්රිකුලෙම් වී ගබඩාවක් සහ වී වියළන ස්ථානයක්  පිහිටුවීම 
 යූබී ෆිනෑන්ස් සමාගෙම් තැන්පත්කරුවන්ට මුහුණපෑමට සිදු වී ඇති ගැටලු 
 
කාර්මික ආරාවුල් පනත: 
 නිෙයෝග 
 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව : 
 ශී ලංකාව පිළිබඳව එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහ ෙල්කම් කළ පකාශය  

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
    Attack on Sri Lankan High Commissioner in Malaysia 
    Establishment of a Store and a Drying Place for Paddy at Vannerikulam 
    Problems Faced by Depositors of UB Finance Company 
 

INDUSTRIAL DISPUTES ACT: 
    Regulations 
 
ADJOURNMENT MOTION: 
    Statement Made by United Nations Secretary-General on Sri Lanka 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 மேலசியாவில் இலங்ைக உயர்ஸ்தானிகர் மீதான தாக்குதல் 
 வன்ேனாிக்குளத்தில் ெநற்களஞ்சியசாைல மற் ம் ெநல் உலர்த் ம் தளம் அைமத்தல் 
 .பி. நிதிக்கம்பனி ைவப்பாளர்கள் எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகள் 
 
ைகத்ெதாழில் பிணக்குகள் சட்டம் : 
 ஒ ங்குவிதிகள் 

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
 இலங்ைக பற்றி ஐக்கிய நா கள் சைபயின் ெசயலாளர் நாயகம் ெவளியிட்ட கூற்  
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(v) 

 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු 
(2015 අෙගෝසත්ු 17වන දින පවත්වන ලද මහ මැතිවරණෙයන් ෙත්රී පත් වූ) 

  
අ 

අෛඩක්කලනාදන්,  අ. (වන්නි) 
අතුෙකෝරල මහත්මිය, තලතා (රත්නපුරය)  
අප්පුහාමි, මාකාවිට ආරච්චිෙග් ෙදොන් ෙහක්ටර් හයිජිනස් (පුත්තලම) 
අෙබ්ගුණවර්ධන,  පහලෙග් ෙරෝහිත පියතිසස් (කළුතර) 
අෙබ්වර්ධන, මහින්ද යාපා (මාතර) 
අෙබ්වර්ධන, ලක්ෂම්න් යාපා (ජාතික ලැයිස්තුව) 
අෙබ්වර්ධන, වජිර (ගාල්ල) 
අෙබ්සිංහ, අෙශෝක (කුරුණෑගල) 
අෙබ්ෙසේකර, සිසිර කුමාර වලිමුනි මැන්ඩිස් පියන්ජිත් ෙහේමන්ත (පුත්තලම) 
අමරතුංග, ෙජෝන් ඇන්තනී එම්මානුෙවල්(ගම්පහ) 
අමරෙසේන, ඉඳුනිල් තුෂාර ගිරාන පතිරැන්නැහැලාෙග් (කුරුණෑගල) 
අමරවීර, මහින්ද (හම්බන්ෙතොට) 
අමුණුගම, දිලුම් සුරාජ් බණ්ඩාර (මහනුවර) 
අමුණුගම, සරත් (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
 අලගියවන්න, ලසන්ත අ. (ගම්පහ) 
අලවතුවල, ෙජ්.සී. (කුරුණෑගල) 
අලහප්ෙපරුම, ඩලස ්දහම් කුමාර (මාතර) 
අලුත්ගමෙග්, අලුත්ගමෙග් ආනන්ද (මහනුවර) 
අලුත්ගමෙග්, මහින්දානන්ද මීතලාෙව් (මහනුවර) 
අලුවිහාෙර්, රංජිත් (මාතෙල්) 
 අලුවිහාෙර්, වසන්ත (මාතෙල්) 
අෙශෝක, පියන්ත ආර්.ඩී. (පුත්තලම) 

ඉ 
  
ඉන්දික, අනුරුද්ධ  ෙහේරත් හිටිහාමි අප්පුහාමිලාෙග් ෙදොන් (ගම්පහ) 
ඉසහ්ාක්, අබ්දුල් රහුමාන් (අනුරාධපුරය) 

 
ඒ 

ඒකනායක, ටී.බී. (කුරුණෑගල) 
  

ක 
කරුණාතිලක, ගයන්ත (ගාල්ල) 
කරුණානායක, රවීන්ද සන්ෙඩ්ස් (ෙකොළඹ) 
කාරියවසම්, අකිල විරාජ් (කුරුණෑගල) 
කිරිඇල්ල, ලක්ෂ්මන් බණ්ඩාර (මහනුවර) 
කුමාරසිංහ මහත්මිය, ගීතා සමන්මලී (ගාල්ල) 
කුමාරසිරි, ජයසුන්දර මුදියන්ෙසේලාෙග් ආනන්ද (ෙමොණරාගල) 
කුමාර්, අ. අරවින්ද් (බදුල්ල) 
කුමාර්, එම්. ෙව්ලු (මහනුවර) 
ෙකොෙලොන්ෙන, නාලක පසාද් (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ෙකෝඩීසව්රන්, කවීන්දන් (දිගාමඩුල්ල) 

 

ග 
 ගන්කන්ද, දුෙන්ෂ්  (රත්නපුරය) 
ගෙන්ෂන්, එම්. (ෙකොළඹ) 
ගමෙග් මහත්මිය, අෙනෝමා (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ගමෙග්, දයා (දිගාමඩුල්ල) 
ගමෙග්, ෙදොන් චන්දිම (අනුරාධපුරය) 
ගමලත්, සිරිපාල (ෙපොෙළොන්නරුව) 



(vi) 

 

ගම්මන්පිල, උදය පභාත් (ෙකොළඹ) 
ගලප්පත්ති ආරච්චිෙග්, නිහාල් (හම්බන්ෙතොට) 
ගුණවර්ධන, එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. (ජාතික ලැයිස්තුව)[2016 ජනවාරි 19  අභාවපාප්ත විය.] 
ගුණවර්ධන, දිෙන්ෂ් චන්ද රූපසිංහ (ෙකොළඹ) 
ගුණවර්ධන, බන්දුල (ෙකොළඹ) 
ගුණෙසේකර, ඇඩ්වඩ් ෙදහිවල ලියනෙග් (ගම්පහ) 
ගුණෙසේකර, රත්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් පද්ම උදය ශාන්ත (ෙමොණරාගල) 
ෙගේරු, ෙකොන්දගමෙග් ෙමොහාන් ලාල් (ෙකොළඹ)  

 

 
  

 ච 
 

චන්දසිරි, ගජදීර විදාෙනආරච්චිෙග් බාන්ස් (මාතර) 
 චන්දෙසේන,  සමරෙකෝන් මුදියන්ෙසේලාෙග් (අනුරාධපුරය) 
 

ජ 
  

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

 

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

ද 
 

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

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



(vii) 

 

න 
  

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

ප 

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

බ 

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

 

ම 

  

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



(viii) 

 

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

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

ල 
  

ෙලොකුෙග්, ගාමිණී කුලවංශ  (ෙකොළඹ) 
 
 

ව 
  

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



(ix) 

 

ස 
 

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

ශ 

       ශීතරන්, සිවඥානම් (යාපනය) 

       ශීෙන්සන්, ඥානමුත්තු (මඩකළපුව) 

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

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

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 
අමාත්ය මණ්ඩලය 

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

 

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



(xii) 

 

රාජ්ය අමාත්යවරු 

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

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

නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු 

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



(xiii) 

 

සභාපති නාමාවලිය 
 

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

 

පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභා 

ෙත්රීම් කාරක සභාව 

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

 

ගෘහ්ය කාරක සභාව 

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

 

සථ්ාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා,  ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 
මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 

 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව 

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

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

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

 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 

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



(xiv) 

 

වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාව 

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

 

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

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

 

උසස ්නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා,ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා,   
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු (ආචාර්ය) 
සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු මාෛව 
ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 

 

රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා (සභාපති),ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු ඩග්ලස ්

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

 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා 
 

ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 
ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 

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

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



(xv) 

 

කාන්තා සහ සත්ී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 
අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව  

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

 
ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

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

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

 
පවාහනය සහ සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 
කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

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

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



(xvi) 

 

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

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

 

ව්යාපාර සහ වාණිජ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 

බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 

නිෂප්ාදන සහ ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 

අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 

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

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

 
 

 

 

 



(xvii) 

 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
 

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

පධාන  නිලධාරි  මණ්ඩලය 
 

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

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්ෙග් කාර්යාලය 
 

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

අභ්යන්තර විගණන කාර්යාංශය 

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

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

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

නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ (පරිපාලන)  - ඩබ්ලිව්.ඒ.ඒ. නන්දිනී රණවක මහත්මිය 

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

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

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

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

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

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

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

භාෂා පරිවර්තකෙයෝ - එම්. එම්. හලිම්ඩීන් මහතා     
ෙජ්යෂඨ් බංගලා කළමනාකරු - එස්.එල්. දසනායක මහතා  
බංගලා කළමනාකරු -  
ෙල්ඛන භාරකරු -  එච්.සී. ගලප්පත්ති මහතා  

ෙල්ඛන සැකසීෙම් අධීක්ෂක -  ඩී.පී.ෙක්. බුත්පිටිය මහතා  



(xviii) 

 

හැන්සාඩ්  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

හැන්සාඩ්  සංසක්ාරක -  රංජනී ජයමාන්න ෙමෙනවිය 

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

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

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

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

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

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

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

පටිගත කිරීෙම් අධීක්ෂක - ෙජ්.එස්. වීරසූරිය මහතා 

 

මුදල් හා සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

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

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

සැපයුම්  හා ෙසේවා කාර්යාංශය -  ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. ජයතිලක මහතා  (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); එන්.එන්. ෙව්වැල්වල මහතා 
(පධාන නිලධාරි); ෙක්.සී. පනාන්දු මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); සී.එම්. සුභසිංහ මහත්මිය, ෙජ්.ඒ.ඩී. ජයසිංහ මහත්මිය,     
ඒ.පී.ෙක්.ෙක්.පී. තිලකරත්න ෙමෙනවිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  ඒ.යූ. ෙපේමචන්ද මහතා  (ෙජ්යෂඨ් සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරි)  

ආහාරපාන ගිණුම්  කාර්යාංශය -  

ෙජ්යෂඨ් ගබඩා නිලධාරි - ෙක්.ඩී. කපිල  මහතා  

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

ෙජ්යෂඨ් සරප් -   

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

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

ගබඩා භාරකරු- එල්.ඩී.ජී. ෙපෙර්රා  මහතා 



(xix) 

 

 සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්තන්තුව 
 

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

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

ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.එන්.සී. ෙපෙර්රා මහතා 
 උද්යාන අධීක්ෂක -   
ගෘහපාලන අධීක්ෂකවරු - පී.පී.එන්.එස.් පුෂ්පකුමාර මහතා,  එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණාරත්න මහතා, ෙක්.එන්. බසන්ායක මහතා, 

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

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

 මුළුතැන්ෙගයි සැපයීම් අධීක්ෂක -    
 ෙජ්යෂඨ් අංශභාර සූපෙව්දී - එච්.ඒ. පද්මකුමාර මහතා, ආර්.ජී.ෙක්. කඳනආරච්චි මහතා,  ෙක්.ඩී.යූ. ගුණරත්න මහතා  
අංශ භාර සූපෙව්දී -   එස්.ඊ. ජිනදාස මහතා,  ෙක්.ඩී.එස.් පැෙටෝනියස් මහතා., ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්.ඩී. විකමසිංහ මහතා, ෙක්.ඩබ්ලිව්.ජී. 

නිසස්ංක මහතා 
සහකාර පධාන නිලධාරි -  ෙක්.ෙක්.ඩී. ගාමිණී මහතා 
පධාන සූපෙව්දීහු -     ඩී.එස්. ෙසෝමවීර මහතා,  ෙජ්.එම්.ආර්. ෙපේමලාල් මහතා, එච්.ටී. රණසිංහ මහතා,  ඩී.ෙජ්.පී. මහවත්ත මහතා, 

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

 
ව්යවසථ්ාදායක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

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

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

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

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

උපෙද්ශක කාරක සභා කාර්යාංශය -         



(xx) 

 

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

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

පුසත්කාලයාධිපති -  පී.එච්.එන්. ෙපේමසිරි මහතා  

නිෙයෝජ්ය පුසත්කාලයාධිපති - ෙක්.ඒ.ඩී.ආර්. ෙසේපාලිකා ෙමෙනවිය 

සහකාර පුසත්කාලයාධිපති -   එස්.එල්. සියාත් අහමඩ් මහතා, ෙක්.ඩී.එස්. විෙජ්නායක ෙමෙනවිය, ජී. රත්නායක මහතා      

කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති 1 ෙශේණිය - එච්.එස්. රත්නායක මහත්මිය        

කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති  -   සුනිල් හල්ෙප්ගම මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ. ගුණරත්න මහතා  

පධාන පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ජී. කුමානායක මහතා  

ෙජ්යෂඨ් පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  එම්. අජිවඩීන් මහතා 

පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ජී.ආර්.  අෙය්ෂා ෙගොඩගම ෙමෙනවිය, ඩී.එම්.එම්.එම්. දිසානායක මහත්මිය,  පී.එල්.ටී. එරන්දතී මහත්මිය 

සහකාර පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - ආර්.එන්.එච්. විෙජ්තිලක මහත්මිය, එච්.පී.ඒ.එස්. අෙබ්ෙකෝන් මහත්මිය,  ෙජ්.එස්. අමුෙගොඩ ආරච්චි 
මහත්මිය, වි. මුරලිතාස් මහතා 

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

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

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

පාර්ලිෙම්න්තු  කථා පරිවර්තකෙයෝ - ඩී.ඩී.වී.එන්. ධම්මෙග් මහතා, එච්.වී.එස්. හීන්ෙදනිය මහත්මිය, ජී.වී.එස්. විෙජ්සිංහ මහතා, 
ඩබ්ලිව්.එම්. රාජපක්ෂ මහතා, පී.එල්.පී.එල්. කුමාරසිරි මහතා, පී. ශාන්තකුමාර් මහතා, එස්. රෙම්ෂ්කුමාර් මහතා, ආර්. වසන්ති 
ෙපෙර්රා මහත්මිය, එම්. අජිත්කුමාර් මහතා, එස්. ෙද්වරාජ් මහතා, ජී. ෙජයචන්ද මහතා, එම්.එච්.එම්. රාමිස ් මහතා, ඊ.ඒ. 
අමරෙසේන මහතා, ඊ.එම්.එන්.එස්.එම්. ඒකනායක මහතා, ඒ.එල්.ඒ.ඩී. තියුමිණී මහත්මිය, ෙක්.එම්.පී.ජී.ෙක්. ෙසේනාරත්න 
මහත්මිය. 

ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

අධ්යක්ෂ (ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ) - එච්.එම්.සී. ෙපෙර්රා මහතා  

පද්ධති ඉංජිෙන්රු - එන්.බී.යූ. නවගමුව මහතා           

පද්ධති  විශේල්ෂක -  

සන්නිෙව්දන / ආරක්ෂක ඉංජිෙන්රු - ජී. එන්. ලක්මහල් මහතා  

පද්ධති සැලසුම්කරු -  සී.ෙජ්. විල්ෙලෝරආරච්චි මහතා 

පද්ධති පාලක -  ඒ.එස.්ඩී.එම්. විකමරත්න මහතා  

ෙවබ් අඩවි ජාල පාලක - එන්.ජී.එල්.එස්. කරුණාතිලක මහතා  

ෙජ්යෂඨ් පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදක  - ඩී. පණ්ඩිත මහතා 

 පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදක - පී.එම්.එම්. චන්දිමා ෙමෙනවිය 

ෙවබ් සංසක්ාරක (සිංහල / ඉංගීසි) - යූ.එල්. ගීගනෙග් මහතා  

ෙවබ් සංසක්ාරක ( ඉංගීසි/ ෙදමළ) - එම්.එන්.එම්. ෂි ෆාක් මහතා  

සහකාර පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදක - පී.එල්.අයි.ජී. කුෙර් මහත්මිය 

සහාය කවුළු සම්බන්ධීකාරක - බී.එන්.එච්.  තිෙසේරා මහත්මිය 

 පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - අයි.සී.ෙක්. රණසිංහ මහත්මිය. 

ෙජ්යෂඨ් පරිගණක කියාකරුෙවෝ -  පී. ෙජහන්යා මහත්මිය,  ෙජ්.එස්. ෙකොළඹෙග් මහතා, ෙක්.ජී.එස.් ෙසව්වන්දි මහත්මිය, 
එන්.එන්. ෙහට්ටිෙග් මහත්මිය, ඩබ්ලිව්.එච්.යූ.ඩී. පියතුංග මහතා, ඒ.ජී.ආර්.ෙක්. අෙබ්රත්න මහතා, එන්.ඩී.ඩී.පී. ෙපේමසිරි මහතා 

පරිගණක කියාකරුෙවෝ -  ෙක්.පී.පී.එස.් ෙරෝමවර්ධන මහතා, ෙක්.ඩී.ජී.එම්. කිෂාන්ත මහතා, ඩබ්ලිව්.ඩී.ඒ. ජයරුක්ෂි මහත්මිය, 
එල්.ජී. ආශික් අලි මහතා, ඒ.ආර්.එම්. රිකාස් අලි මහතා, ඒ.එම්. ෆවුසුල් අමීන් මහතා  

ෙජ්යෂඨ් පරිගණක තාක්ෂණෙව්දී - ජී.එම්.ටී. ෙපෙර්රා මහතා, එච්.එස්. සත්යජිත් මහතා  
ෙජ්යෂඨ් තාක්ෂණ සහකාර - වී.ආර්.එස්.ෙජ්. ෙසෝමරත්න මහතා, ඩබ්ලිව්.එස්. සුරංග මහතා 
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பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
[2015, ஓகஸ்ட் 17  ெபா த் ேதர்த ல் ெதாி ெசய்யப்பட்ேடார்] 

  

அ 
அேசாக்க, பிாியந்த  ஆர்.டீ. ( த்தளம்) 
அைடக்கலநாதன்,  அ. (வன்னி) 
அத் ேகாரல, தி மதி தலதா  (இரத்தின ாி) 
அப் ஹாமி,  மாக்காவிட்ட ஆரச்சிேக ெதான் ெஹக்ரர் ைஹஜினஸ் ( த்தளம்)  
அேபகுணவர்தன, பஹலேக ேராஹித்த பியதிஸ்ஸ (க த் ைற) 
அேபசிங்க, அேசாக்   (கு நாகல்) 
அேபேசகர, சிசிர குமார  வ னி ெமண் ஸ் பிாியன்ஜித் ேஹமந்த ( த்தளம்) 
அேபவர்தன, மஹிந்த யாப்பா (மாத்தைற) 
அேபவர்தன, ல மன் யாப்பா (ேதசியப் பட் யல்) 
அேபவர்தன, வஜிர  (கா ) 
அமரேசன, இந் னில் ஷார கிரான பத்திெரன்ெனெஹலாேக (கு நாகல்) 
அமர ங்க, ேஜான் எந்தனி எம்மா வல் (கம்பஹா) 
அமர ர, மஹிந்த (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
அ கம, சரத்  (ேதசியப் பட் யல்) 
அ கம, தி ம் சுராஜ் பண்டார (கண் ) 
அலகியவன்ன , லசந்த,  அ. (கம்பஹா) 
அலவத் வல, ேஜ.சீ. (கு நாகல்)  
அ த்கமேக, அ த்கமேக ஆனந்த (கண் )  
அ த்கமேக, மஹிந்தானந்த மீதலாேவ (கண் ) 
அ விஹாேர, ரஞ்சித்,  (மாத்தைள) 
அ விஹாேர, வசந்த,  (மாத்தைள) 
அழஹப்ெப ம, டலஸ் தஹம் குமார (மாத்தைற) 

இ 

இந்திக, அ த்த ேஹரத் ஹிட் ஹாமி அப் ஹாமிலாேக ெதான்  (கம்பஹா) 
இராமநாதன், அங்கஜன் (ேதசியப் பட் யல்)  
இஸ்ஹாக், அப் ல் ரஹுமான் (அ ராத ரம்)  

ஏ 

ஏக்கநாயக்க, ாி.பி. ( கு நாகல்) 
  

க 
கேணஷன், எம். (ெகா ம் ) 
கம்மன்பில, உதய பிரபாத் (ெகா ம் ) 
கமேக, தி மதி அேனாமா (ேதசியப் பட் யல்) 
கமேக, தயா (திகாம ல்ல) 
கமேக, ெதான் சந்திம (அ ராத ரம்) 
கமலத், சிறிபால, (ெபாலன ைவ) 
க ணாதிலக, கயந்த (கா ) 
க ணாநாயக்க, ர ந்திர சந்திேரஸ் (ெகா ம் ) 
கலப்பத்தி ஆரச்சிேக, நிஹால் (அம்பாந்ேதாட்ைட)  
கன்கந்த, ேனஷ் (இரத்தின ாி) 
காாியவசம், அக்கில விராஜ்  (கு நாகல்) 
கிாிஎல்ல, ல மன் பண்டார (கண் ) 
கிேர , ெகாந்தகமேக ெமாஹான் லால்  (ெகா ம் ) 
குணேசகர, எட்வட் ெதஹிவல யனேக (கம்பஹா) 
குணேசகர, ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக பத்ம உதய சாந்த (ெமானராகைல) 
குணவர்தன, எம்.ேக.ஏ. .எஸ். (ேதசியப் பட் யல்) [இறப் : 2016 சனவாி 19] 
குணவர்தன, திேனஷ் சந்திர பசிங்க (ெகா ம் ) 
குணவர்தன, பந் ல (ெகா ம் ) 
குமார், அ. அரவிந்த் (ப ைள) 
குமார்,  எம். ேவ  (கண் ) 
குமாரசிங்ஹ, தி மதி கீதா சமன்மலீ (கா ) 



(xxiv) 

 

குமாரசிறி, ஜயசுந்தர தியன்ேசலாேக ஆனந்த (ெமானராகைல) 
ெகாெலான்ேன, நாலக்க பிரசாத் (ெபாலன ைவ) 
ேகாடீஸ்வரன், க ந்திரன் (திகாம ல்ல) 

ச 

சந்திரசிறி, கஜதீர விதாென ஆரச்சிேக பான்ஸ் (மாத்தைற) 
சந்திரேசன, சமரேகான் தியன்ேசலாேக (அ ராத ரம்) 
சம்பந்தன், இராஜவேராதயம்  (தி ேகாணமைல) 
சமரசிங்க, சந்தித் (ேககாைல) 
சமரசிங்க, மஹிந்த (ேதசியப் பட் யல்)  
சமரவிக்ரம, ம க் (ேதசியப் பட் யல்) 
சமர ர, மங்கள  (மாத்தைற) 
சமர ர, ர ந்திர (ப ைள) 
சமர ர, ஜயந்த (க த் ைற) 
சரவணபவன்,  ஈஸ்வரபாதம் (யாழ்ப்பாணம்) 
சல்மான், ெமாெஹாமட் ஹபீல் ெமாெஹாமட் (ேதசியப் பட் யல்) 
சித்தார்த்தன், த ம ங்கம் (யாழ்ப்பாணம்) 
சியம்பலாப்பிட் ய, பஸ்நாயக்க ராளலாேக ரஞ்ஜித்  (ேககாைல) 
சிவசக்தி, அண்ணாமைல நேடசு (வன்னி) 
சிவேமாகன், சிவப்பிரகாசம் (வன்னி)  
சிறீதரன், சிவஞானம்  (யாழ்ப்பாணம்) 
சிஹாப்தீன், அமீர் அ  ெசயிட் ஹம்மத் (மட்டக்களப் ) 
சுமதிபால, திலங்க (ேதசியப் பட் யல்) 
சுமந்திரன், மதியாபரணம் ஆபிரகாம்  (யாழ்ப்பாணம்) 
சுேரஷ், வ ேவ  (ப ைள) 
சுவாமிநாதன், டீ.எம். (ேதசியப் பட் யல்) 
ெசயிட், அ  சாஹிர் ெமளலானா (மட்டக்களப் ) 
ெசெனவிரத்ன, ல மன் பிந்  ஜயதிலக (ப ைள)  [2015 ெசப்ெரம்பர் 16ஆம் திகதியி ந் ] 
ெசெனவிரத்ன, ேஜான்  (இரத்தின ாி) 
ேசமசிங்க, அசங்க ெஷஹான் (அ ராத ரம்) 
ேசனசிங்க, அர்ஜுன சுஜீவ (ெகா ம் ) 
ேசனாதிராசா, மாைவ. ேசாமசுந்தரம் (யாழ்ப்பாணம்) 
ேசனாநாயக்க, வசந்த நேரஷ் பராக்கிரம (ெபாலன ைவ) 
ேசனாரத்ன, நம் கார ெஹலம்பேக சத் ர சந்தீப (கம்பஹா) 
ேசனாரத்ன, நம் கார ெஹலபேக ராஜித ஹாிஸ்சந்திர (க த் ைற) 
 ெசாய்சா, விஜித் விஜய னி (ேதசியப் பட் யல்) 

 

த 

தசநாயக்க, ெதான் ஆத்தர் சாமர சம்பத் (ப ைள) [2015 ெசப்ெரம்பர் 14ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
த சில்வா, அகம்ெபா  ெமாஹான் பிாியதர்ஷன  (கா ) 
த சில்வா, நிெலத்தி நிமல் சிறிபால (ப ைள) 
த சில்வா, ஹர்ஷ  (ெகா ம் ) 
த சில்வா, ஹா வாெமெரஞ்ஞ பியல் நிசாந்த (க த் ைற) 
த ெசாய்சா, திாிமா ர ரஞ்ஜித்  (இரத்தின ாி) 
த ெமல், சிறினால் (ேதசியப் பட் யல்) 
திசாநாயக்க, எஸ்.பி. (ேதசியப் பட் யல்)  
திசாநாயக்க, சா ந்த  (கு நாகல் ) 
திசாநாயக்க, மிந்த  (அ ராத ரம்) 
திசாநாயக்க, மயந்த யஸ்வன்த்  (கண் )  
திசாநாயக்க, டீ.ாீ. டப். விமல ர (திகாம ல்ல) 
திசாநாயக்க, ரகுமார் (அ ராத ரம்) 
தி ஷான், ெதனகம வித்தாரனேக சானக (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
திஸாநாயக்க, அ ர குமார  (ெகா ம் ) 
திஸாநாயக்க, எரன்ஜன் நவின் ( வெர யா) 

ைரெரட்ணசிங்கம், கதிர்காமத்தம்பி (ேதசியப் பட் யல்) 
ஷ்மந்த, ேஹவா ராளலாேக சாரதி (ேககாைல) 

ெதவரப்ெப ம, பா த குமார  (க த் ைற) 
ெதன்னக்ேகான், ஜனக பண்டார (மாத்தைள) 
ேதவானந்தா, டக்ளஸ் (யாழ்ப்பாணம்) 
ெதாண்டமான்,  ஆ கன் ( வெர யா) 
ெதளபீக், ஹம்ம  ஷாீப் (ேதசியப் பட் யல்) [2016 சனவாி 22ஆம் திகதியி ந் ] 
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ந 
 

நவவி, ெமாெஹாமட் ஹனீபா ெமாெஹாமட் (ேதசியப் பட் யல்) 
நாணாயக்கார, ம கஸ்ெப ேகாரேலேக ந ன் ம ஷ  (கா ) 
நாணாயக்கார, வாசுேதவ  (இரத்தின ாி) 
நாவின்ன,  ஆர்.எம்.எஸ்.பி. (கு நாகல்) 
நிர்மலநாதன், இ தயநாதன் சாள்ஸ் (வன்னி) 

ப 
  

பண்டார, தி மதி குல ங்க திசாநாயக்க தியன்ேசலாேக சந்திராணி ஒபீ யா (அ ராத ரம்) 
பண்டார, ஆர்.பி. பா த  ரங்ேக ( த்தளம்)  
பண்டாரநாயக்க, இந்திக  (கு நாகல்) 
பண்டாாிெகாட, பந் ல லால் (கா ) 
பத்திரண, அகலங்க த்திக உதித்த ெதத் வ (மாத்தைற) 
பத்திரண, ரேமஷ் சமிந்த ெபந்ெதாட்ட  (கா ) 
பர்னாந் ,  அ ந்திக  ( த்தளம்) 
பர்னாந் ,  ேஜான்ஸ்ரன் ேசவியர் (கு நாகல்) 
பரணவித்தானேக, க ணாரத்ன  (இரத்தின ாி) 
பழனி, திகம்பரம் ( வெர யா) 
பஸ்நாயக்க, பஸ்நாயக்க தியன்ேசலாேக ல்ஹான் தாராநாத்  (கு நாகல்) 
பாலசூாிய, தாரக்க ரமன்ய (ேககாைல) 
பியதாச, கலாந் ெகாட கங்கானம்ேக ( வெர யா) 
பிரனாந் , ஹாீன்  (ப ைள)  
பிேரமசந்திர, தி மதி ஹி னிகா எராஞ்ஜ  (ெகா ம் ) 
பிேரமதாச, அபெதன்ன ேதவயலாேக (ேககாைல) 
பிேரமதாஸ, சஜித் (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
பிேரமரத்ன, சுத்தச்சாாிேக (மாத்தைற) 
பிேரமஜயந்த், அச்சிேக ெதான் சுசில்  (ெகா ம் ) 

ஞ்சிநிலேம, சுசந்த கல்க வ (தி ேகாணமைல) 
ெபர்னாந் ள்ேள, தி மதி பர்பச்சுவா சுதர்ஷினி (கம்பஹா) 
ெபேரரா, அச்சிேக ெதான் வித்தான ல மன் வசந்த  (மாத்தைள) 
ெபேரரா, அஜித் பத்மகாந்த  (க த் ைற) 
ெபேரரா, கு கமேக சனத் நிசாந்த ( த்தளம்) 
ெபேரரா, சகேதா ேக சுஜித் சஞ்ஜய (ேககாைல) 
ெபேரரா, லான் (ேதசியப் பட் யல்) 
ெபேரரா, நாணாயக்கார வர்ணகுல பட்டெபந்திேக நிேராஷன் அர்ட்  பிாியந்த  ( த்தளம்) 
ைபசல், ெமாஹமட் காசிம் ெமாஹமட் (திகாம ல்ல) 
ெபான்ேசகா, கார்திேஹவா  சரத் சந்திரலால் (ேதசியப் பட் யல்) [2016 ெபப்ரவாி 08ஆந் திகதியி ந் ]  
ெபௗ , ஏ.எச்.எம். (ேதசியப் பட் யல்) 
 

ம 
 

மேகஸ்வரன், தி மதி விஜயகலா (யாழ்ப்பாணம்) 
மத் ம பண்டார, ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக ரஞ்ஜித் (ெமானராகைல) 
மயில்வாகனம், திலகராஜா ( வெர யா) 
மாிக்கார், சயி ல்லா ஸ்தஜாப் (ெகா ம் ) 
மன்சூர், இப்ராஹிம் ஹம்ம  ஹம்ம  (திகாம ல்ல) 
மஸ்தான், காதர் காதர் (வன்னி) 
மஹ் ப், இம்ரான் (தி ேகாணமைல) 
மாயா ன்ேன, சரத் சந்திரசிறி (ேதசியப் பட் யல்) [2015 ெசப்ெரம்பர் 04ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
மாரசிங்க, சந்திரஜித் ஆசுேபாத (ேதசியப் பட் யல்) 
மாரபன, திலக் ஜனக (ேதசியப் பட் யல்) 
மான்னப்ெப ம, அ. அஜித்குமார (கம்பஹா)   

த் குமாரண, சரத் சந்திரசிறி  (அ ராத ரம்) 
த் , சிவ ங்கம் ( வெர யா) 

ெஹட் கமேக, நிசாந்த  (கா ) 
ஸ்தபா, ைபசர் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹம்ம , அப் ல்லாஹ் மஹ் ப் ஹம்ம  (தி ேகாணமைல) 



(xxvi) 

 

  ய 
யாப்பா அப் ஹாமிலாேக, அ ர பிாியதர்ஷன  (கு நாகல்) 
ேயாேகஸ்வரன், சீனித்தம்பி   (மட்டக்களப் ) 
   
  

ர 

ரணசிங்க ஆரச்சிேக, ெறாஷான், அ த்த (ெபாலன ைவ) 
ரண ங்க, அர்ஜுன (கம்பஹா) 
ரண ங்க, பிரசன்ன (கம்பஹா) 
ரணவக்க, அச்சிேக பாட்டளி சம்பிக  (ெகா ம் ) 
ரண ர, ளத்ெவலேக பிரசன்ன (கம்பஹா) 
ரத்நாயக்க, ஆர்.எம்.சி.பி. ( வெர யா) 
ரத்நாயக்க, சாகள கேஜந்திர (மாத்தைற) 
ரத்நாயக்க, ரேகான் பிமல் நிேராஷன் (ேதசியப் பட் யல்) [2015 ெசப்ெரம்பர் 14ஆம் திகதியி ந் ] 
ரத்வத்ேத, ெலாஹான்  எவின்தர (கண் ) 
ரதன ேதரர், வண. அத் ர ேய (ேதசியப் பட் யல்) 
ரஹுமான், ெமாெஹாமட் ஜி ர் (ெகா ம் )  
ராதாகி ஷ்ணன், ேவ சாமி  ( வெர யா) 
ராமநாயக்க, சத்த வித்த, அ.அ. ரஞ்சன்  (கம்பஹா) 
ராஜக ணா, ஹர்ஷன சு ன் (கம்பஹா) 
ராஜபக்ஷ, நாமல் (அம்பாந்ேதாட்ைட)  
ராஜபக்ஷ, மஹிந்த (கு நாகல்) 
ராஜபக் ஷ, விஜயதாஸ (ெகா ம் ) 
ராஜபக் ஷ, சமல்  ஜயந்த (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
ாிஷாட், அப் ல் (வன்னி) 

    
 

ல 
ெலாக்குேக, காமினி குலவங்ஷ (ெகா ம் ) 

 

  

வ 
வக்கும் ர, ஜானக  (இரத்தின ாி) 
வர்ணகுலசூாிய, அந்தனி நிமல் லான்சா (கம்பஹா) 
வன்னிஆரச்சி,  தி மதி பவித்ராேதவி (இரத்தின ாி) 
விக்கிரமசிங்க, ரணில் (ெகா ம் ) 
விக்கிரமநாயக்க, வி ற (க த் ைற) 
விக்கிரமரத்ன, இரான்  (ெகா ம் ) 
விக்ரமரத்ன, ஜயம்பதி (ேதசியப் பட் யல்) 
வித்தானேக, அங்கும்பர ஆரச்சிேக ேஹஷான் விஜய (இரத்தின ாி) 
விதானகமேக, ேத க அமித் (ப ைள) 
வியாேழந்திரன், சதாசிவம் (மட்டக்களப் ) 
விஜித, ேப ெகாட ஆரச்சிேக (ெமானராகைல) 
விேஜசிறி, ெலாகுகஸ்ெதாட்ட வித்தாரணேக சமிந்த (ப ைள) 
விேஜேசகர, ஆரச்சிேக கேணெபால ப் பண் ல ெபேரரா (கம்பஹா) 
விேஜேசகர, கஞ்சன ேவாதாத (மாத்தைற) 
விேஜ ங்க, ஏ.ஏ. (இரத்தின ாி) 
விேஜபால, ேபாபாெகாட ெஹட் ஆரச்சிேக (கா ) 
விேஜமான்ன, தி மதி சிதா (ேககாைல) 
விேஜமான்ன, ல மன் ஆனந்த (க த் ைற) 
விேஜரத்ன, தி மதி ஜம் கஹபிட் ேய ெகதர ேராஹினி குமாாி (மாத்தைள) 
விேஜவர்தன, திேனந்திர வன்  (கம்பஹா) 
விேஜவிக்ரம, தி மதி ரதம்பல கமேக சிாியாணி  (திகாம ல்ல) 

ரக்ெகா , சந்திம (கா ) 
ரவங்ஸ, விமல் (ெகா ம் ) 

ெவதஆரச்சி,  திலீப் (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
ெவல்கம, குமார (க த் ைற) 



(xxvii) 

 

ற 
றம் க்ெவல்ல, ெகெஹ ய (கண் ) 

 
ஜ 

ஜயெகா , ஆரச்சிலாேக சிசிர (கம்பஹா) 
ஜயசூாிய, க  (ேதசியப் பட் யல்) 
ஜயேசகர, தயாசிறி (கு நாகல்)  
ஜயேசகர, பிேரமலால்  (இரத்தின ாி) 
ஜயேசன, தி மதி சுேமதா ஜீ. (ெமானராகைல) 
ஜயதிலக, ம த் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஜயதிஸ்ஸ, அப் ஹாமிலாேக நளிந்த (க த் ைற) 
ஜயமஹ, ந ன் பண்டார (கு நாகல்)  
ஜயரத்ன, அ ர சிட்னி (ெபாலன ைவ) 
ஜயரத்ன, அ ராத லங்கா பிரதீப் (கண் ) 
ஜயரத்ன, பியங்கர ( த்தளம்)   
ஜயவர்தன, ேசனாதீரேக ெதான் கவிந்த ேஹஷான் (கம்பஹா) 
ஜயவர்தன, ேஹரத் தியன்ேசலாேக லக்கீ திசாநாயக்க (கண் ) 
ஜயவிக்ரம, காமிணீ (கு நாகல்) 
 

ஹ 

ஹக்கீம், அ. இப ல் ற ப் (கண் ) 
ஹந் ன்ெனத்தி, சுனில் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹபீஸ், அப் ல் ர ப் அப் ல் (ேதசியப் பட் யல்) [2016 சனவாி 19ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
ஹாிசன், பா ஸ்ேக (அ ராத ரம்) 
ஹாீஸ், ஹபீப் ெமாஹமட் ெமாஹமட்  (திகாம ல்ல) 
ஹாஷிம், அப் ல் ஹலீம் ெமாஹமட் (கண் ) 
ஹாசிம், ெமாெஹாமட், கபீர் ெமாெஹாமட் (ேககாைல) 
ஹிஸ் ல்லா, ஹம்மத்ெலப்ைப ஆ ம் ஹம்மத்  (ேதசியப் பட் யல்) 
ேஹரத், எச்.எம். விஜித (கம்பஹா)  
ேஹரத், கனக (ேககாைல) 
 
 

ஸ்ரீ 

ஸ்ரீேநசன், ஞான த்  (மட்டக்களப் ) 
ஸ்ரீஸ்கந்தராசா, தி மதி சாந்தி (ேதசியப் பட் யல்) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(xxix) 

 

இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு 
சனாதிபதி 

ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அைமச்சரைவ 

 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம் - மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க  
சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி அைமச்ச ம் - மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க  
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா 
ேபாக்குவரத்   மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா 
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சர் - மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க  
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு மங்கள சமர ர  
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன 
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சர் - மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்  
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம் - மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா  
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த 
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க  
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன  
நிதி அைமச்சர்  -  மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க  
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன  
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்  
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க  
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க  
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு  ரஞ்ஜித்  சியம்பலாப்பிட் ய  
கமத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க  
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள ல காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா 
கிராமியப் ெபா ளாதாரம் பற்றிய அைமச்சர் - மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சா் - மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார 
நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம் - மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ 

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சா் - மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ 
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க  

மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு பழனி திகம்பரம் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம் - மாண் மிகு கயந்த  

க ணாதிலக்க  
மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார  
ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல 
கல்வி அைமச்சர் - மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு .எம். 

சுவாமிநாதன் 
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்  
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா   
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க 
ேதசிய சகவாழ் , கலந் ைரயாடல் மற் ம் அரசக ம ெமாழிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  மேனா கேணசன் 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் - மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர  
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்   
ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு தயா கமேக 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா  
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர் - மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம 
விேசட பணிப்ெபா ப் கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு சரத் அ கம 
பிரேதச அபிவி த்தி அைமச்சர் - பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா 
 

 [எந்தேவார் அைமச்ச க்கும் குறித்ெதா க்கப்படாத விடயங்கைள ம் பணிகைள ம் திைணக்களங்கைள ம் நியதிச்சட்ட 
ைறயிலான நி வனங்கைள ம் சனாதிபதி தாேம ெபா ப்ேபற் ள்ளார்.] 



(xxx) 

 

இராஜாங்க அைமச்சர்கள் 

ேதசிய ஒ ைமப்பா  மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ   
ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா  
காணி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க  
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன 
நிதி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன  
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர  
கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்  
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார   
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி    
ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா  
பா காப்  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன 

னர்வாழ்வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்  
உயர் கல்வி இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர   
ைகத்ெதாழில் மற் ம்  வாணிப அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக பிேரமதாச  
சி வர் அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்  
சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க  
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள ல காைமத் வ இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க    
கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர  
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 

பர்னாந் ள்ேள  
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ல மன் ெசெனவிரத்ன 

 

பிரதி அைமச்சர்கள் 

வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம 
கிராமிய ெபா ளாதார அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்  
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன  

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் 
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ப் விேஜேசகர 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு லக்ஷமன் வசந்த ெபேரரா 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக 
அனர்த்த காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர் -  மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா  
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் -  மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன  
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்க 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச்  ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க 
சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ மத அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க  
விைளயாட் த் ைற பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான 
உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு நிமல் லான்சா 
மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன 
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு  பா த்த ெதவரப்ெப ம 
ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார 



(xxxi) 

 

தவிசாளர் குழாம் 

மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்தன், மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு ெசஹான் 
ேசமசிங்க, மாண் மிகு கனக ேஹரத், மாண் மிகு ேவ  குமார், மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான். 

 

பரா மன்றக் கு க்கள் 
ெதாி க்கு  

மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல, 
மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன், மாண் மிகு பாட்டளி 
சம்பிக ரணவக்க, மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம், மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, 
மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க, மாண் மிகு  மேனா கேணசன், மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், 
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ. 

 

சைபக்கு  
மாண் மிகு க  ஜயசூாிய (தவிசாளர்), மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர, மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம், மாண் மிகு டக்ளஸ் 

ேதவானந்தா, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர, மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ, மாண் மிகு 
சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப். 

 

நிைலயியற் கட்டைளகள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா , மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 

குமாரசிறி, மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன. 
 

பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு க  ஜயசூாிய ( தவிசாளர்) ,  மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால, மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன், மாண் மிகு 

ல மன் கிாிெயல்ல, மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன், மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக, மாண் மிகு அ ர 
திசாநாயக்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், 
மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, 
மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன், மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க, மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, 
மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா. 

 

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன (தவிசாளர்), மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க, மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு பீ. 
ஹாிசன், மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா, மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார, மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா, மாண் மிகு 
சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், 
மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு அ  
ஸாஹிர் ெமளலானா ெசயிட், மாண் மிகு த்திக பத்திரண, மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு சி. 
சிறீதரன்,  மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன, மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர, மாண் மிகு பந் ல லால் 
பண்டாாிெகாட, மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்,  மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க, மாண் மிகு சந்திம கமேக 

 

அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி (தவிசாளர்), மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா, மாண் மிகு 
தயாசிறி ஜயேசகர, மாண் மிகு ர ந்திர சமர ர, மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர, 
மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு 
ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, மாண் மிகு அ ர திசாநாயக்க, மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, 
மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க, மாண் மிகு மாைவ. ேசா. 
ேசனாதிராசா, மாண் மிகு சி. சிறீதரன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி, மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா, மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன், மாண் மிகு 
அப் ல்லாஹ் மஹ் ப், மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக.  



(xxxii) 

 

சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு திலக் மாரபன, மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார, மாண் மிகு 
கயந்த க ணாதிலக்க, மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, 
மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க, மாண் மிகு விமல் ரவங்ச, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன். 

 

ெபா ம க்கு  
மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன, மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு டக்ளஸ் 

ேதவானந்தா, மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, 
மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர, மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு ல மன் 
ஆனந்த விேஜமான்ன, மாண் மிகு க. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பத்திரண, மாண் மிகு 
வி ற விக்கிரமநாயக்க, மாண் மிகு கனக ேஹரத், மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு ஹம்ம  
இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா விேஜமான்ன, மாண் மிகு சமிந்த 
விேஜசிறி, மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா, மாண் மிகு சி. சிவேமாகன் 

 

உயர் பதவிகள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு ல மன் 

கிாிஎல்ல, மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, 
மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம, மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு பிமல் 
ரத்நாயக்க, மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன். 

 

அரசாங்க நிதி பற்றிய கு  
மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன் (தவிசாளர்), மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு 

டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக, மாண் மிகு சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு ல மன் 
ஆனந்த விேஜமான்ன, மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதேரா, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பத்திரண, 
மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்,  மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம, மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு 
மயந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு ெமாஹமட் நவவி, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) (தி மதி) சிதா விேஜமான்ன, மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி. 

 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கள் 
 

 ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  

மாண் மிகு திலக் மாரபன (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, 
மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் , மாண் மிகு  க ணாரத்ன பரணவிதான, மாண் மிகு நிமல் லான்சா, மாண் மிகு பந் ல 
குணவர்தன,  மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார, மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, 
மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாச, மாண் மிகு ேக. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு 

த்திக பத்திரண, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு ெமாஹமட் நவவி, மாண் மிகு 
எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண் மிகு  ஹர்ஷன ராஜக ணா,  மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா. 

 

சர்வேதச ெதாடர் கள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர (தவிசாளர்), மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க, மாண் மிகு ேனஷ் கன்கந்த, மாண் மிகு 

அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க, மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன, 
மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு 
அண்ணாமைல நேடசு சிவசக்தி, மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன, மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு 
நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன, மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க, மாண் மிகு 
சமிந்த விேஜசிறி. 

 

வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் மற் ம் இயற்ைக வளங்கள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு (தி மதி) பவித்திராேதவி வன்னிஆரச்சி (தவிசாளர்), மாண் மிகு ப் விேஜேசகர, மாண் மிகு ல மன் வசந்த 

ெபேரரா, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு விமல் ரவங்ச, மாண் மிகு லக்கீ ஜயவர்தன, 
மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு அப் ல்லாஹ் மஹ் ப், மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு 
ெஹக்ரர் அப் ஹாமி, மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர, மாண் மிகு அரவிந்த் குமார், மாண் மிகு க ந்திரன் 
ேகாடீஸ்வரன், மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில, மாண் மிகு  இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி, 
மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க.  



(xxxiii) 

 

ெபண்கள் மற் ம் பால்நிைல பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சிதா விேஜமான்ன (தவிசாளர்), மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) 

சுதர்ஷினி பர்னாந் ள்ேள, மாண் மிகு சுேமதா ஜீ. ஜயேசன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) அேனாமா கமேக, 
மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு (தி மதி) பவித்திராேதவி வன்னிஆரச்சி, 
மாண் மிகு சிறிபால கமலத், மாண் மிகு வ ேவல் சுேரஷ், மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, மாண் மிகு ெசயிட் அ  
சாஹிர் ெமளலானா, மாண் மிகு ேக. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி 
விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) ஹி னிகா பிேரமச்சந்திர, மாண் மிகு பந் ல 
லால் பண்டாாிெகாட, மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர, மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹிணி குமாாி விேஜரத்ன, மாண் மிகு 
(தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா. 

 

கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக்கு  
மாண் மிகு வ ேவல் சுேரஷ் (தவிசாளர்), மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு காமினி 

ெலாக்குேக, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு சிறினால்  ெமல், மாண் மிகு க. ைரெரட்ணசிங்கம், 
மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு சி. சிறீதரன், மாண் மிகு ேவ  குமார், மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா, மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், 
மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன், மாண் மிகு 
(தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன, மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன், மாண் மிகு சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன, 
மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி. 

 

ேதசிய பா காப்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக (தவிசாளர்), மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு டக்ளஸ் 

ேதவானந்தா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக், மாண் மிகு 
த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க, மாண் மிகு த்திக பத்திரண, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) 
ரேமஷ் பதிரண, மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க, மாண் மிகு சந்திம கமேக, மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் ஜயவர்தன, மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு பந் ல லால் 
பண்டாாிெகாட, மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, 
மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன் .  

 

சுகாதாரம் மற் ம் மனித ேசமநலம், ச க வ ட்டல் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு பிேரமலால் ஜயேசகர (தவிசாளர்), மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன, மாண் மிகு லீப் விேஜேசகர, 

மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன, மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல, மாண் மிகு ரஞ்சித் 
அ விஹாேர, மாண் மிகு சிறினால்  ெமல், மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க, (மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் 
பதிரண), மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம, மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், 
மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப், மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்.   

 

ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண் மிகு லஸந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க, மாண் மிகு 

சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா, மாண் மிகு ேஜ.சீ. 
அலவத் வல, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த 
விேஜமான்ன, மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ, மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார், மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக, 
மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா , மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், 
மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான், மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன், 
மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்.  

 

கமத்ெதாழில் மற் ம் காணி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு விஜித ேஹரத் (தவிசாளர்), மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு ைபஸால் காசிம், மாண் மிகு லீப் 

விேஜேசகர, மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக, மாண் மிகு ேனஷ் கன்கந்த, மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, 
மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் , மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல, 
மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன், மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர, மாண் மிகு 
சி. சிறீதரன், மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக, மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த, மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன், 
மாண் மிகு ஹமட் நவவி, மாண் மிகு ேக. காதர் மஸ்தான், மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக. 

 

சட்ட விவகாரம் (ஊழ க்ெகதிரான) மற் ம் ஊடகத் ைற பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம (தவிசாளர்), மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு 

நிமல் லான்சா, மாண் மிகு பா த குமார ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு திலக் மாரபன, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், 
மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், மாண் மிகு தி ம் அ கம, மாண் மிகு 
ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா, மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு 
அங்கஜன் இராமநாதன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக, மாண் மிகு ச. 
வியாேழந்திரன், மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன், மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான், மாண் மிகு விேஜபால 
ெஹட் ஆரச்சி 



(xxxiv) 

 

இைளஞர், விைளயாட் த் ைற, கைல மற் ம் மர ாிைமகள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு சீ. பி. ரத்நாயக்க (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன், மாண் மிகு 

இந்திக பண்டாரநாயக்க, மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு 
ேக.ேக.பியதாஸ, மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க, மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு ாீ. ரன்ஜித் த 
ெசாய்சா, மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத, மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார், 
மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த, மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ, மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா 
பிேரமச்சந்திர, மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா, 
மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்.   

 
வியாபாரம் மற் ம் வணிகம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல மன் வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு நிஷாந்த 
த் ெஹட் கமேக, மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் , மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ 
ஷ்மந்த, மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண, மாண் மிகு ேக.ேக.பியதாஸ, 

மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக, 
மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த, மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா, 
மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான், மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா, மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி, மாண் மிகு ேஹசான் 
விதானேக, மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத். 

 
வ  சக்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு சந்திம கமேக (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, 
மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன,  மாண் மிகு நிமல் லான்சா, மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த, மாண் மிகு சா ந்த 
திசாநாயக்க, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல, மாண் மிகு குமார ெவல்கம, 
மாண் மிகு ேராஹித்த அேபகுணவர்தன, மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க, மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக்,  மாண் மிகு 
(வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம, மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ, மாண் மிகு 
நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப், மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்.   

 
உற்பத்திக ம் ேசைவக ம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ (தவிசாளர்), மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு ைபஸால் காசிம், மாண் மிகு 
ல மன் வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு ேனஷ் கன்கந்த, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக, 
மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த, மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப், மாண் மிகு சிறினால்  ெமல், மாண் மிகு ஜயந்த 
சமர ர, மாண் மிகு ஆர்.எம். பத்ம உதய சாந்த குணேசகர, மாண் மிகு கனக ேஹரத், மாண் மிகு ஷார இந் னில் 
அமரேசன, மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன், மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா, மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன, 
மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய, மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன், மாண் மிகு 
சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன. 

 
உள்ளக நி வாகம் மற் ம் அரச காைமத் வம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக (தவிசாளர்), மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன், மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க, 
மாண் மிகு ைபஸால் காசிம், மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன, 
மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா, மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு 
ேத க விதானகமேக, மாண் மிகு சி. சிறீதரன், மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி, மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர, 
மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன, மாண் மிகு ேவ  குமார், மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக, மாண் மிகு ேக. காதர் 
மஸ்தான், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா. 

 
நல் ணக்கம் மற் ம் வடக்ைக ம் கிழக்ைக ம் மீளக் கட் ெய ப் தல் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா (தவிசாளர்), மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, 
மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு 
திலக் மாரபன, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக், மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் 
ெமௗலானா, மாண் மிகு விமல ர திசாநாயக்க, மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப், மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன், 
மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு ேக. காதர் மஸ்தான், மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு அங்கஜன் 
இராமநாதன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன, மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர.  
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பாரா மன்றம் 
சபாநாயகர்  -  மாண் மிகு  க  ஜயசூாிய  
பிரதிச் சபாநாயக ம் கு க்களின் தவிசாள ம்  - மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால 
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்  - மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் 
 

பிரதான அ வலகத்தர் 
பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம்  -   தி . டபிள் . பி. . தசநாயக்க  
பதவியணித் தைலைம அதிகாாி ம் பாரா மன்ற பிரதிச் ெசயலாளர் நாயக ம்  - தி . டபிள் .எம்.என்.பீ. இத்தவல 
உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம்  - தி மதி ேக.ஏ. ேராஹணதீர,  தி . ேக.ஏ.ாி.ேக. ஜயதிலக  
 

பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் அ வலகம் 

பா.ெச.நா. இைணப் ச் ெசயலாளர் -  தி மதி ச னி நில்மல்ெகாட 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் -  
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர் - தி மதி ாி.எம்.என்.பீ. ெதன்னக்ேகான் 

உள்ளகக் கணக்காய்  அ வலகம்  

உதவிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம்) -  தி . என்.எஸ்.ேக. ைவத்தியரத்ன   
பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி . ஏ.ஏ.எஸ்.பீ. ெபேரரா  
பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி . ாி.ேக. ஜயவர்தன  

பைடக்கலச் ேசவிதர் திைணக்களம் 
பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . அனில் சமரேசகர 
பிரதிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . நேரந்திர ெபர்னாந்  
உதவிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் –  தி . குஷான் சம்பத் ஜயரத்ன 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள் - தி . ஏ.ாி.எஸ். ஷ்பகுமார, தி . ஜி.எம்.ஜி. பிாியந்த, தி . எச். .பீ. குமார 
சிேரஷ்ட ெதாைலேபசிப் பாிவர்த்தைன ேமற்பார்ைவயாளர் - தி மதி எம்.ேக. .பீாிஸ் 

 

நி வாகத் திைணக்களம் 
பணிப்பாளர் (நி வாகம்)  -  தி . ரஞ்சன் எப். பத்திநாதர்  
பிரதிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம் ) - தி மதி டபிள் .ஏ.ஏ. நந்தினி றணவக்க  
தாபன அ வலகம் - தி மதி எல்.ஆர். ஜயவர்தன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி மதி ஆர். விதாரண, தி மதி 

ேக.ஏ.ஐ.ேசனாரத்ன, ஜனாப் எம்.எம்.எம். மப் க் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ெசல்வி எஸ்.ஆர்.எம்.எச்.ஜி. சமரதிவாகர, 
தி மதி எம்.என். விதானேக, தி . ஏ.எஸ். த சில்வா, தி . எல்.பி.ஆர். பத்மசிறி, தி மதி .என்.பண் த, (பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி .வி.ஓ. ரேகான், தி மதி. .சி.எஸ். பசிங்க தி மதி ேக.ஏ.எம்.ஆர்.எஸ். ெறாட்றிேகா, 
தி . .ஜி.எம்.எஸ்.எம். ெதஹிகஹலந்த (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஆர்.எம்.எஸ். சமன்ஜிகா, தி . ஏ.எஸ். 
தர்மவன்ச  (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)    

உ ப்பினர் ேசைவகள் அ வலகம் - தி . சி.கலன்சூாிய (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்);  ஜனாப் எம். .எம். வாசிக் (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.பீ. சந்தன, தி . பீ.ஜி.பீ. பிாியங்கர, (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஆர்.எச்.பீ. 
குணேசன, தி மதி ஆர்.பீ.ைவ.ாி. வ ஷவிதான (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி . ேக.எஸ். சில்வா (உதவிப் 
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

ெவளிநாட் த் ெதாடர் கள் மற் ம் ஒ ங்குமர  அ வலகம் -  தி . எஸ்.ஏ. . குமாரசிங்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); 
ெசல்வி ஆர்.ஏ. .என். கிேயாவனீ (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்), தி மதி ாி.ஜி. ெஹட் யாரச்சி, தி மதி ாி.டபிள் .ஏ. 
ஜயரத்ன, தி மதி ஜி.வி. அமா சுதந்தி, தி மதி பி. . ரணதீர (உதவிப் பாரா மன்ற ஒ ங்குமர  உத்திேயாகத்தர்கள்);          
தி . .ஜி. வன் மிந்த (பாரா மன்ற ஊடக உத்திேயாகத்தர்) 

ேபாக்குவரத்  அ வலகம் - தி . எஸ்.பி. கு கம்மன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி . . . .ேக. னசிங்ஹ (பிரதிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேஜ.ஏ. .ஆர். ெபர்னாட் (சிேரஷ்ட ேபாக்குவரத்  அ வலர்),  தி . பீ. .என். ெபர்னாந்  
(உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.எம்.ஜி.ேக. ஜயவர்தன, தி . டபிள் .வி.ஆர். விக்கிரமரத்ன (பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள்) 

சிேரஷ்ட சு க்ெக த்தாளர்கள் -  தி . எச்.பி.சி.எஸ். திலகரத்ன 
சு க்ெக த்தாளர்கள் - தி . ஆர்.பீ. ரசிக்க ராஜபக்ஷ,  தி மதி எம்.ஏ. ஜஸ்மினா  
சிேரஷ்ட ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கள் - தி மதி ஏ. க்மணிேதவி, தி மதி ஏ.ஜி.எம். நந்தனி, ஜனாப் எஸ்.எம். நஸீர்,                       

தி . எஸ்.எம்.ஏ.ேக. க ணாரத்ன,  
ெமாழிெபயர்ப்பாளர் - ஜனாப் எம்.எம். ஹலீம்டீன் 
சிேரஷ்ட பங்களா காைமயாளர் -  தி . எஸ்.எல். தசநாயக்க 
பங்களா காைமயாளர் -  
பதிேவ கள் ெபா ப்பாளர் - தி . எச்.சி. கலப்பத்தி 
ஆவணப்ப த்தல்  ேமற்பார்ைவயாளர்  -  தி . .பீ.ேக. த்பிட் ய 
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ஹன்சாட்  திைணக்களம் 

ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர்  -  ெசல்வி  ரஞ்சனி  ஜயமான்ன 

ஹன்சாட் பிரதிப் பதிப்பாசிாியர்கள் - தி . எஸ். சந்திரேசகரன், ெசல்வி .ேஜ.வி. அமரசிங்ஹ, தி மதி  சி.என். ெலாக்குெகா கார 
த சில்வா  

ஹன்சாட் உதவிப் பதிப்பாசிாியர்கள் -  தி மதி ஆர்.எல்.எம். குமாரசிறி,  தி மதி எஸ்.ேக.எம்.டபிள் . சமரேசகர,  தி . ாி. 
ஆர்.எம். அேனாரத்ன, தி மதி ஆர். .பீ. சுஜீவனி, தி மதி எப்.எம். ந்தசிர், தி மதி  .பி.ஏ.என்.என். ரசிங்ஹ, தி மதி 
ேக.ஜி.என்.பீ. ரெபல், தி மதி  ேக.எச். நீலமணி, தி மதி ேக.பீ.எஸ். ெபேரரா, தி மதி ேக.ஏ.ேஜ.எஸ். ெபேரரா, தி மதி 
ேக. .எஸ்.குலரத்ன அ த்கமேக. 

சிேரஷ்ட ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் -  தி மதி எச். .எல்.எஸ். பீாிஸ், ஜனாப் ஏ. ஹம்மத் தம்பி,   தி மதி பீ. . குணவதி, 
தி மதி ஜி.எஸ். நாணாயக்கார, ெசல்வி ஆர்.ேக. தர்மவதி,  ெசல்வி கீதானி வர்ணசூாிய, தி மதி பீ.வி.ாி.வி. கமேக அ மா ர, 
தி . எஸ்.எம்.ஆர்.பி. பட்ட ய, தி மதி டபிள் .ஏ. .பீ. விேஜெகாண்டா, ெசல்வி எச்.ஜி. ஜிகா, ஜனாப் எம்.எஸ்.எம். 

ன்னாஸ். 

ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் - தி . எப்.ஜி. லக்ஷித, ெசல்வி எஸ்.எம்.ஏ. கு தினி, தி மதி எவ்.எச்.ஏ.என். சில்வா, தி மதி 
பீ.எம்.ஜி.பீ. பிாியங்கிகா, தி மதி எம்.ஐ.எஸ். நிஷ்ரா, தி மதி ஈ.எச். டபிள் . இரங்கிகா, தி மதி ாி.ாி. குமாநாயக்க, தி மதி 
எச்.ஆர்.பீ. சாந்தனி, ெசல்வி சி.ஆர். க ணாரத்ன, தி . எம்.ஏ.ாி. . மில்லகஸ்ெதன்ன, தி . எச்.ஜி. மஞ்சுல, தி மதி .ஆர். . 
ெஹட் ேக, ெசல்வி எம்.எம்.சி.ேக. மாரசிங்க, தி மதி எம்.பீ. நிேராஷி சஜீவனி, தி மதி ேக.பீ. பத்மா, தி மதி ாி. . ரேசகர, 
ெசல்வி ஜி.ஏ. ஹி ணி ன்சரா, தி . என். ேகதீஸ்வரன், தி மதி எம். ஷ்பகுமார, தி மதி ாி.என். சமரசிங்க, தி மதி ஜி.என். 
ரத்னசீ , தி மதி எச்.ஆர். .எஸ். நிவர்ச்சனா 

கு  அறிக்ைகயாளர்கள் –  தி மதி ஈ.வி.ாி.ஆர். எதிாிசிங்க, ெசல்வி ேஜ.ஏ.ாி. சமந்திகா, தி மதி பீ.ஜி.ேக.என். மிஹிாி,  தி மதி 
இந் னில் தம்மிகா, தி மதி ஆர்.எம். தர்ஷிகா சிறிவர்தன, தி மதி ேஜ.ேக.ஐ. நில்மினி, ெசல்வி சி. ஷ்சாந்தினி 

சிேரஷ்ட சூசிைக  உத்திேயாகத்தர்கள் -  ஜனாப் எம்.எம்.எம். நஸார், ெசல்வி எஸ்.ஏ. . மேனாாி, ஜனாப் ேஜ. ெநளஷாட், தி மதி 
எம்.பி.வி.என்.ாி. ெபர்னாந்  

சூசிைக உத்திேயாகத்தர் -  தி . ஏ.எம்.சி.எம். அதிகாாி 

ஒ ப்பதி  ேமற்பார்ைவயாளர் –   தி . ேஜ.எஸ். ரசூாிய 

 
நிதி  மற் ம்  வழங்கல்கள் திைணக்களம் 

 

பணிப்பாளர் (நிதி )  - தி . ேக.ஜி.எம். ஜயசாந்த 

நிதி, கணக்குகள் அ வலகம் - தி மதி .எஸ்.ஆர். குணரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . டபிள் .பீ.எல். ஜயசிங்ஹ 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி சி.எம். லத்சிங்ஹல, தி மதி எச்.எம்.சி.என்.ேக. ேஹரத், தி மதி எச்.ஏ.ாி. . ேஹவா 
ஆரச்சி, தி . பீ.ேக. .எஸ்.டபிள் . விேஜகுணவர்தன (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி எஸ்.டபிள் .ாி.ஆர். த 
சில்வா, தி . டபிள் .பீ.ேஜ. ஷ்பகுமார பத்திரண, தி மதி ஐ.ேக.சமரேசகர, தி மதி .எம். . அழகக்ேகான் (உதவிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எம்.ஏ.ேக. .சி. குமார (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

வழங்கல், ேசைவகள் அ வலகம் - தி . டபிள் .டபிள் . ஜயதிலக்க (உதவிப் பணிப்பாளர் – நிர்வாகம்); தி . என்.என். 
ேவெவல்வல (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.சி. ெபர்னாந் , தி மதி சி.எம். சுபசிங்க (பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி மதி ேஜ.ஏ. . ஜயசிங்க, ெசல்வி ஏ.பீ.ேக.ேக.பீ. திலகரத்ன (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); 
தி . ஏ. . பிேரமச்சந்திர (சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

உண  வழங்கல் கணக்குகள் காாியாலயம் -   

சிேரஷ்ட  களஞ்சிய உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக. . கபில 

ஏற்கும் உத்திேயாகத்தர் - தி . ஆர்.ஏ.சி. ரணபாகு 

சிேரஷ்ட சிறாப்பர் -   

சிேரஷ்ட களஞ்சியப் ெபா ப்பாளர் (ெதாழில் ட்பம்)  - தி . ேக.எம்.ஏ.பி. ெத வல  

சிேரஷ்ட ெகாள்வன  உத்திேயாகத்தர் - தி . .பீ.ஆர். குணவர்தன  

களஞ்சியக் காப்பாளர் - தி . எல். .ஜி. ெபேரரா 
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இைணப் ப்  ெபாறியியலாளர்  திைணக்களம் 

இைணப் ப் ெபாறியியலாளர்  - தி . என்.ஜி.எஸ். ெபேரரா  
பிரதி  இைணப் ப் ெபாறியியலாளர்  - தி . .எல். . அதிகாாி 
சிேரஷ்ட  பிரதம பாிேசாதகர் (சிவில்) - தி . பீ.ஆர்.எஸ்.ஆர். ெபர ன 
பிரதம பாிேசாதகர் (மின்சாரம்)  -  தி . டபிள் .ஜி.டபிள் .எம்.பீ.பீ.பி. ரக்ேகான் 
பாிேசாதகர் (சிவில்)  -  தி . சீ.எஸ். பாலசூாிய 
பாிேசாதகர் (மின்சாரம்)  –  தி . எஸ்.எஸ். எல்வி கல 
உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்  - தி . எம்.எம். தர்மேசன 
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) –  தி . டபிள் .ஆர்.ஏ. த ெமல், தி . பீ.டபிள் .ஏ. .ேக. தயாரத்ன 
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (சிவில்)  - தி . ேஜ. .ேக.ேக.ஜயசூாிய 
ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) –  தி . பீ.ஏ.எஸ். ல த் குமார, தி . பீ.ஆர். க ணாதிலக  
 

உண  வழங்கல்,   பராமாிப் த் திைணக்களம் 

பணிப்பாளர் (உண  வழங்கல்,  பராமாிப் ச் ேசைவகள்)  - தி . எஸ்.சி.பி. ெபேரரா   
பிரதி உண , பான காைமயாளர் -  தி . ஏ.ேக.ஏ.எல்.அமரசிங்ஹ 
நிைறேவற் ச் சைமயற்காரர்  - தி . சி.ஆர். சில்வா 
நிைறேவற்    பராமாிப்பாளர் -   
உதவி நிைறேவற் ச்  சைமயற்காரர்  -  தி . .ஆர்.ஆர்.ெபர்னாந்  
உதவி  பராமாிப்பாளர்  - தி . எம். . ெபேரரா 
சிேரஷ்ட உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் - தி . ேக.எம்.எச். நளின். ெராட்றிேகா, தி . டபிள் .எம்.ஆர். ஜிேனந்திரசிங்ஹ 
உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் -  தி . எச். . ெபேரரா, தி . டபிள் . ஏ.ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . பி.ஜி.வி.பத்திரண, தி . 

டபிள் . எஸ்.எஸ். ெபேரரா,  தி . ேக.என்.சி. ெபேரரா 
ந்ேதாட்ட ேமற்பார்ைவயாளர்  -    

 பராமாிப்  ேமற்பார்ைவயாளர்கள் - தி . பீ.பீ.என்.எஸ். ஷ்பகுமார,  தி . எம். .ஈ.எம்.என்.க ணாரத்ன, தி . ேக.என். 
பஸ்நாயக்க, தி . எஸ். . ரத்னசிறி, தி . ேக.எச். யசபால 

உண , பான ேமற்பார்ைவயாளர்கள் –   தி . எல்.ஜி. ஜயவர்தன, தி . ேஜ.ஏ. என்.எஸ். ெபேரரா,  தி . ேக.ஏ. .ஏ. விேஜசிறி, தி . 
எச்.ஆர். பத்மசந்திர, தி . ேக.ஏ.ஏ. ஜயந்த, தி . ேக.ஏ.ேஜ.ஐ. திலகரத்ன, தி . எல்.பீ. ெபேரரா, தி . ேக.ஜி.பீ.ேக. கம்லத், தி . 
ேக. .எம்.எஸ். ெபர்னாந் , தி . என். . விேஜசுந்தர, தி . எம்.பீ.என். சந்திரசிறி, தி மதி எஸ்.சி. ேர கா 

சைமயலைற வழங்கல் ேமற்பார்ைவயாளர் -   
சிேரஷ்ட பிாி ச் சைமயற்காரர்கள் - தி . எச்.ஏ. பத்மகுமார, தி . ஆர்.ஜி.ேக. கந்தனஆரச்சி, தி . ேக. . . குணரத்ன 
பிாி ச் சைமயற்காரர்கள்   -  தி . எஸ்.ஈ. ஜினதாச, தி . ேக. .எஸ். பட்ேரானியஸ், தி . டபிள் . . ேஜ. . விக்கிரமசிங்க, 

ேக.டபிள் .ஜி. நிஸ்ஸங்க 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக.ேக. . காமினி 

ன்னிைலச் சைமயற்காரர்கள் -  தி . .எஸ்.ேசாம ர, தி . ேஜ.எம்.ஆர். பிேரமலால், தி . எச்.ாி. ரணசிங்க, தி . தி . .ேஜ.பீ. 
மஹவத்த, தி . எச்.பீ.ேஜ. ெபேரரா, தி . ேக. . பியசிறி 

 

சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களம் 
 

பணிப்பாளர் (சட்டவாக்க ேசைவகள்)  - தி . ேஜ.ஆர். கஜ ர ஆரச்சிேக  

சைப ஆவண அ வலகம் - தி . எச்.ஈ. ஜனகாந்த சில்வா  (உதவிப் பணிப்பாளர் -நி வாகம்); தி . எம்.ேஜ. ெபேரரா, தி . அனில் 
ேஹவாவசம், ெசல்வி என்.ஆர்.டபிள் . அபயவர்தன (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ஏ.ேக.சி. உடெபால,  தி . 
பீ.எச்.குமாரசிங்ஹ, தி . ேக.ஆர்.ேஹரத் (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ஜனாப் ேஜ. நசீர்டீன், தி மதி ேக.சி.ேக. பீாிஸ், 
தி மதி ஏ.சி.எப். ஷ்ரத் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எஸ்.எல். விக்கிரம (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

சட்ட ல அ வலகம் - ெசல்வி ஜி. தட்சணராணி (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . ஈ.ஏ. . தயா பந் ல (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி மதி ஜி.என். . திலகரத்ன, ஜனாப் எஸ்.ஏ.எம். ஷஹீட்,  தி மதி டபிள் .எல்.எஸ். த அல்விஸ் (உதவிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்) 

கு  அ வலகம் - தி மதி சி.ஐ. திசாநாயக்க (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); ஜனாப் ஏ.எம். நிலா தீன் (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்);  தி மதி எஸ்.பீ. கமேக, தி மதி எல்.ஏ.ஏ.பீ. திஸாநாயக்க, (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி 
எச்.ஆர். த ெசாய்ஸா,  தி மதி வி.பீ.ஜி.எஸ். விதான பதிரண, தி மதி ஆர்.ஏ.என். . அல்விஸ், தி மதி ஜி.ஆர். . கமேக 
(உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்)  

ஆேலாசைனக் கு  அ வலகம் -  
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அரசாங்கக் கணக்குகள் மற் ம் ெபா ப் யற்சிகள் கு  அ வலகம் - தி மதி என்.எஸ். விக்கிரமரத்ன, தி மதி ஏ.சி.பீ. 
சூாியப்ெப ம (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் -நி வாகம்); தி . ஈ. .ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . .ஆர்.எஸ். ெபர்னாந் , தி மதி 
ாி.எம்.ஆர்.பீ.ேக. ெதன்னக்ேகான் (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி எம்.ேக.எஸ். . அல்விஸ், தி மதி பி.ேஜ. 
அேபசிங்க, தி . ஆர்.சி. விஜயதிலக (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ஜி. சுனில் சாந்த, தி . ேக.ாி.எல்.ஏ. 
சந்திரசிறி, தி . எம்.ஆர்.பி. ேசனாரத்ன  (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்);  

ெபா ம க் கு  அ வலகம் - தி மதி  ஈ. .எஸ்.எம். ெபர்னாந் , தி . ேக.ஜி. சரத் குமார (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் –  நிர்வாகம்); 
தி மதி ேக.ாி.சி.ேக.பீாிஸ், தி . டபிள் .டபிள் .என்.எஸ்.சி.பர்னாந் , தி . எச்.ஆர்.சி.சில்வா (பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ஆர்.ஏ.ஆர்.எல். ரணவக்க தி . எம்.ஆர். .ாி. திலகசிறி (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . 
டபிள் .ேக. .எஸ். குமாரசிறி, ெசல்வி ஆர்.எம். .ேக. பிாியதர்ஷனி (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)     

லகர் - தி . பீ.எச்.என்.பிேரமசிறி 
பிரதி  லகர்  -  ெசல்வி ேக. ஏ. .ஆர். ேசபா கா 
உதவி லகர்  -  ஜனாப் எஸ்.எல். யாத் அஹமட், ெசல்வி ேக. .எஸ். விேஜநாயக்க, தி . ஜி. ரத்நாயக்க 
கனிஷ்ட  உதவி லகர் தரம் I  -  தி மதி எச்.எஸ்.ரத்நாயக்க 
கனிஷ்ட  உதவி லகர்கள்  -  தி . சுனில் ஹல்ேபகம, தி . டபிள் .ஏ. குணரத்ன,  
பிரதான ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்  -  தி . ஜி.குமாநாயக்க 
சிேரஷ்ட ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் -  ஜனாப் எம். அஜிவதீன் 
ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் – ெசல்வி ஜி.ஆர். அேயஷா ெகாடகம, தி மதி .எம்.எம்.எம். திசாநாயக்க, தி மதி பீ.எல்.ாி.எரந்ததி 

உதவி ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் - தி மதி ஆர்.என்.எச். விேஜதிலக, தி மதி எச்.பீ.ஏ.எஸ். அேபேகான், தி மதி ேஜ.எஸ். 
அ ெகாட ஆரச்சி, தி . வி. ரளிதாஸ் 

பாரா மன்ற பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர் - தி . டபிள் .எம். . பண்டார 

பாரா மன்ற பிரதிப் பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - ஜனாப் எம்.இஸட்.எம். மர்ஸூக், ஜனாப் ஐ.எல். அப் ல் ஜப்பார்,            
தி . ேஜ.ஏ.எஸ்.பீ. ெபேரரா 

சிேரஷ்ட பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள்: தி . ேக.எம். கிறிஸ்ேதாபர், ஜனாப் எம்.எஸ். ெஸயின் பா ல், தி மதி ஐ. .எல். 
ரத்னசீ ,  தி . ேக. .ஆர். பத்மசிறி, தி . ஏ. சரவணபவானந்தன், தி . சி.ேஜ. க ணாரத்ன, ஜனாப் ஏ.ஜி. ெமாஹமட் பிக்ாி, 
ஜனாப் எஸ்.ஆர்.எம். நிஸாம், தி . ஜி.எப்.பி. சுேரஷ்வரன், தி மதி என்.பி.சி.ேஜ. நிசங்க 

பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - தி . . .வி.என். தம்மேக, தி மதி எச்.வி.எஸ். ஹீந்ெதனிய,  தி . ஜி.வி.எஸ். விேஜசிங்க, 
தி . டபிள் .எம். ராஜபக்ஷ, தி . பீ.எல்.பீ.எல். குமாரசிறி, தி . பீ. சாந்தகுமார்,  தி .எஸ். ரேமஷ்குமார், தி மதி ஆர். வசந்தி 
ெபேரரா, தி . எம். அஜித்குமார், தி . எஸ். ேதவராஜ், தி . ஜி. ெஜயச்சந்திரா, ஜனாப் எம்.எச்.எம். ராமிஸ், தி . ஈ.ஏ. 
அமரேசன,  தி . ஈ.எம்.என்.எஸ்.எம். ஏக்கநாயக்க,  தி மதி ஏ.எல்.ஏ. . தி மினி,  தி மதி ேக.எம்.பீ.ஜி.ேக. ேசனாரத்ன 

 
தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வத் திைணக்களம் 

 

பணிப்பாளர் (தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வம்) -  தி . எச்.எம்.சி.  ெபேரரா 
ைறைமப் ெபாறியியலாளர் – தி . என்.பி. . நவக வ 
ைறைமப் பகுப்பாய்வாளர் -  

ெதாடர்பாடல் / பா காப்  ெபாறியியலாளர் -  தி . ஜி.என். லக்மஹல்  
ைறைம வ வைமப்பாளர்  - தி . சி.ேஜ. வில்ேலாரஆரச்சி  
ைறைமக் கட் ப்பாட்டாளர் - தி . ஏ.எஸ். .எம். விக்கிரமரத்ன 

இைணயத்தள வைலயைமப்  கட் ப்பாட்டாளர் –  தி . என்.ஜி.எல்.எஸ். க ணாதிலக்க 
சிேரஷ்ட கணினி  ெசயற்றிட்ட  வைரவாளர்  - தி . .  பண் த 
கணினி  ெசயற்றிட்ட  வைரவாளர்  - ெசல்வி பீ.எம்.எம். சந்திமா 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்) - தி . .எஸ். கீகனேக 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (ஆங்கிலம்/தமிழ்) - ஜனாப் எம்.என்.எம். ஷிபாக் 
உதவி கணினி நிகழ்ச்சித்திட்ட வகுப்பாளர் - தி மதி பீ.எல்.ஐ.ஜி. குேர 
உதவி க மபீட ஒ ங்கிைணப்பாளர் -  தி மதி பீ.என்.எச். திேசரா 
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர் - தி மதி ஐ.சி.ேக. ரணசிங்ஹ 
சிேரஷ்ட கணினி இயக்குநர்கள் –  தி மதி பி. ெஜகன்யா, தி . ேஜ.எஸ். ெகாலம்பேக,   தி மதி ேக.ஜி.எஸ். ெசவ்வந்தி, தி மதி 

என்.என். ெஹட் ேக, தி . டபிள் .எச். . . பிய ங்க, தி . ஏ.ஜி.ஆர்.ேக. அேபரத்ன, தி . என். . .பீ. பிேரமசிறி 
கணினி இயக்குநர்கள் - தி . ேக.பீ.பீ.எஸ். ேராமவர்தன, தி . ேக. .ஜி.எம். கிாிஷாந்த, தி மதி டபிள் . .ஏ. ஜய க்சி, ஜனாப் 

எல்.ஜி.ஆசிக் அ , ஜனாப் ஏ.ஆர்.எம். ாிகாஸ் அ ,  ஜனாப் ஏ.எம்.ெபளசுல் அமீன் 
சிேரஷ்ட கணினித் ெதாழில் ட்பவியலாளர்கள் –  தி . ஜி.எம். . ெபேரரா, தி . எச்.எஸ்.சத்யஜித்  
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உதவியாளர் - தி . வி.ஆர்.எஸ்.ேஜ. ேசாமரத்ன, தி . டபிள் .எஸ். சுரங்க 
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MEMBERS OF PARLIAMENT 
  

(Returned at the General Election, 17th August,2015) 
  

A  

 
Abeygunawardana, Pahalage Rohitha Piyathissa (Kalutara) 
Abeysekara, Sisira Kumara, Walimuni Mendis Priyanjith Hemantha (Puttalam) 
Abeysinghe, Ashok (Kurunegala) 
Abeywardena, Lakshman Yapa (National List) 
Abeywardena, Mahinda Yapa (Matara) 
Abeywardana, Wajira (Galle) 
Adaikkalanathan, A. (Vanni) 
Alagiyawanna, Lasantha A. (Gampaha) 
Alahapperuma,Dullas  Daham Kumara (Matara) 
Alawathuwala, J.C. (Kurunegala) 
Aluthgamage, Aluthgamage Ananda (Mahanuwara) 
Aluthgamage, Mahindananda Meethalawe  (Mahanuwara) 
Aluvihare, Ranjith (Matale) 
Aluvihare, Wasantha (Matale) 
Amarasena, Indunil Thushara Girana Pathirannehelage (Kurunegala) 
Amaratunga, John Anthony Emmanuel (Gampaha) 
Amaraweera, Mahinda (Hambantota) 
Amunugama, Dilum Suraj Bandara (Mahanuwara) 
Amunugama, Sarath (National List) 
Appuhamy, Makavita Arachchige Don Hector Hygenus (Puttalam) 
Ashoka, Priyantha R.D. (Puttalam) 
Atukorale, Mrs. Thalatha (Ratnapura) 
 

B 
 
Balasuriya, Tharaka Ramanya (Kegalle) 
Bandara, Mrs. Kulathunga Dissanayaka Mudiyanselage Chandrani Ofeeliya (Anuradhapura) 
Bandara, R.B. Palitha Range (Puttalam) 
Bandaranayake, Indika (Kurunegala) 
Bandarigoda, Bandula Lal (Galle) 
Basnayaka, Basnayaka Mudiyanselage Dilhan Tharanath (Kurunegala) 
 
 

C 
 

Chandrasena Samarakoon Mudiyanselage, (Anuradhapura) 
Chandrasiri, Gajadeera Vidhanearachchige Bans (Matara) 
Colonne, Nalaka Prasad (Polonnaruwa) 
 

D 
 

Dasanayake, Don Arthur Chamara Sampath (Badulla) [Resigned on 14th September, 2015] 
De Mel, Sirinal (National List) 
De Silva, Agampodi Mohan Priyadarshana (Galle) 
De Silva, Haduwameregngna Piyal Nishantha (Kalutara) 
De Silva, Harsha (Colombo) 
De Silva, Nileththi Nimal Siripala (Badulla) 
De Zoysa, Thirimadura Ranjith (Ratnapura) 
Devananda, Douglas (Jaffna) 
Dinushan, Denagama Vitharanage Chanaka (Hambantota) 
Dissanayaka, Anura Kumara (Colombo) 
Dissanayaka, D.T.W. Wimalaweera (Digamadulla) 



(xlii) 

 

Dissanayake, Duminda (Anuradhapura) 
Dissanayake, Eranjan Navin (Nuwara Eliya) 
Dissanayake, Mayantha Yaswanth (Mahanuwara) 
Dissanayake, S.B. (National List) 
Dissanayake, Salinda (Kurunegala) 
Dissanayake, Weera Kumar (Anuradhapura) 
Dushmantha, Hewa Ralalage Sarathi (Kegalle) 

 
E 

Ekanayake, T.B. (Kurunegala) 
 

F 
 

Faizal, Mohomed Cassim Mohomed (Digamadulla) 
Fernando, Arundika (Puttalam) 
Fernando, Harin (Badulla) 
Fernando, Johnston Xavier (Kurunegala) 
Fernandopulle, Mrs. Perpatchuwa Sudarshini (Gampaha) 
Fonseka, Gardihewa Sarath Chandralal Fonseka (National List) [From 08th February, 2016] 
Fowzie, A. H. M.  (National List) 

 
G 

 

Galappaththi Arachchige Nihal (Hambantota) 
Gamage, Daya (Digamadulla) 
Gamage, Don Chandima (Anuradhapura) 
Gamage, Mrs. Anoma (National List) 
Gamalath, Siripala (Polonnaruwa) 
Gammanpila, Udaya Prabhath (Colombo) 
Ganesan, M. (Colombo) 
Gankanda, Dunesh (Ratnapura) 
Grero, Kondagamage Mohan Lal (Colombo) 
Gunasekara, Edward Dehiwala Liyanage (Gampaha) 
Gunasekera, Rathnayaka Mudiyanselage Padma Udaya Shantha (Monaragala) 
Gunawardana, Bandula (Colombo) 
Gunawardana, M.K.A.D.S. (National List) [Died : 19th January, 2016] 
Gunawardena, Dinesh Chandra Rupasinghe (Colombo) 
 
 

H 
 

Hafees, Abdul Rauf Abdul (National List) [Resigned on 19th January, 2016] 
Hakeem, A. Ibathul Rauff (Mahanuwara) 
Handunnetti, Sunil (National List) 
Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla) 
Harrison, Pelisge (Anuradhapura) 
Hashim, Abdul Haleem Mohamad (Mahanuwara) 
Hashim, Mohomed Kabir Mohamed (Kegalle) 
Herath, H.M. Vijitha (Gampaha) 
Herath, Kanaka (Kegalle) 
Hizbullah, Muhammad Lebbe, Alim Muhammad (National List) 

 
I 
 

Indika, Anuruddha Herath Hitihami Appuhamilage Don (Gampaha) 
Ishak, Abdul Rahuman (Anuradhapura) 



(xliii) 

 

J 
Jayakody, Arachchilage Sisira (Gampaha) 
Jayamaha, Nalin Bandara (Kurunegala) 
Jayarathne, Anura Sydney (Polonnaruwa) 
Jayarathne, Anuradha Lanka Pradeep (Mahanuwara) 
Jayaratne, Piyankara (Puttalam) 
Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala) 
Jayasekara, Premalal (Ratnapura) 
Jayasena, Mrs. Sumedha G. (Monaragala) 
Jayasuriya, Karu (National List) 
Jayathilake, Malith (National List) 
Jayathissa, Appuhamilage Nalinda (Kalutara) 
Jayawardana, Herath Mudiyanselage Lucky Dissanayake (Mahanuwara) 
Jayawardana, Senadheerage Don Kawinda Heshan (Gampaha) 
Jayawickrama, Gamini (Kurunegala) 
 
 

K 
Kariyawasam, Akila Viraj (Kurunegala) 
Karunanayake, Ravindra Sandresh (Colombo) 
Karunatileka, Gayantha (Galle) 
Kiriella, Lakshman Bandara, (Mahanuwara) 
Kodeeswaran, Kaveendiran (Digamadulla) 
Kumar, A. Aravindh (Badulla) 
Kumar, M. Velu (Mahanuwara) 
Kumarasingha, Mrs. Geetha Samanmalee (Galle) 
Kumarasiri, Jayasundara Mudiyanselage Ananda (Monaragala) 
 
 

L 
Lokuge, Gamini Kulawansha (Colombo) 
 

M 
 

Madduma Bandara, Rathnayaka Mudiyanselage Ranjith (Monaragala) 
Maharoof, Imran (Trincomalee) 
Maheswaran, Mrs.Vijayakala (Jaffna) 
Mannapperuma, A. Ajith Kumara (Gampaha) 
Mansoor, Ibrahim Muhammad Muhammad (Digamadulla) 
Marapana, Tilak Janaka (National List) 
Marasinghe, Chandrajith Ashubodha (National List) 
Marikkar, Saidulla Musthajab (Colombo) 
Masthan, Kader Kader (Vanni) 
Mayadunne, Sarath Chandrasiri (National List) [Resigned on 04th September, 2015] 
Mohammadu, Abdullah Mahroof Mohammadu (Trincomalee) 
Musthapha, Faiszer (National List) 
Muthu, Sivalingam (Nuwara Eliya) 
Muthuhettigamage, Nishantha (Galle) 
Mutukumarana, Sarath Chandrasiri (Anuradhapura) 
Mylvaganam, Thilakarajah (Nuwara Eliya) 
 

N 
 

Nanayakkara, Maligaspe Koralege Naleen Manusha (Galle) 
Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura) 
Navavi, Mohamed Haneefa Mohamed (National List) 
Navinna, R.M.S.B. (Kurunegala) 
Nirmalanathan, Irudayanathan Charles (Vanni) 



(xliv) 

 

P 
Palany, Thigambaram (Nuwara Eliya) 
Paranawithanage, Karunarathna (Ratnapura) 
Pathirana, Akalanka Buddhika Uditha Dedduwa (Matara) 
Pathirana, Ramesh Chandima Benthota (Galle) 
Perera, Achchige Don Vithana Lakshaman Wasantha (Matale) 
Perera, Ajith Pathmakantha (Kalutara) 
Perera, Dilan (National List) 
Perera, Kasadoruge Sujith Sanjaya (Kegalle) 
Perera, Kurugamage Sanath Nishantha (Puttalam) 
Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Erdly Priyantha (Puttalam) 
Piyadasa, Kalandugoda Kankanamge (Nuwara Eliya) 
Premachandra, Mrs. Hirunika Eranjalee (Colombo) 
Premadasa, Ambathanna Dewayalage (Kegalle) 
Premadasa, Sajith (Hambantota) 
Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo) 
Premarathna, Suddachcharige (Matara) 
Punchinilame, Susantha Galagamuwa (Trincomalee) 
 

R 
Radhakrishnan, Velusamy (Nuwara Eliya) 
Rahuman, Mohamed Mujibur (Colombo) 
Rajakaruna, Harshana Supun (Gampaha) 
Rajapaksa, Chamal Jayantha (Hambantota) 
Rajapaksa, Mahinda (Kurunegala) 
Rajapaksa, Namal (Hambantota) 
Rajapakshe, Wijeyadasa (Colombo) 
Ramanathan, Angajan (National List) 
Ramanayake, Sadda Widda A.A. Ranjan (Gampaha) 
Rambukwella, Keheliya (Mahanuwara) 
Ranasinghe Arachchige, Roshan Anuruddha (Polonnaruwa) 
Ranathunga, Arjuna (Gampaha) 
Ranathunga, Prasanna (Gampaha) 
Ranawaka, Achchige Patali Champika (Colombo) 
Ranaweera, Bulathwelage Prasanna (Gampaha) 
Rathana Thero, Ven. Athuraliye (National List) 
Rathnayake, Weerakoon Bimal Niroshan  (National List) [From 14th September, 2015] 
Rathnayake, R.M.C.B. (Nuwara Eliya) 
Ratnayaka, Sagala Gajendra (Matara) 
Ratwaththe, Lohan Evindra (Mahanuwara) 
Rishad, Abdul (Vanni) 
 

S 
Salman, Mohomed Hafeel Mohomed (National List) 
Samarasinghe, Mahinda (National List) 
Samarasinghe, Sandith (Kegalle) 
Samaraweera, Jayantha (Kalutara) 
Samaraweera, Mangala (Matara) 
Samaraweera, Ravindra (Badulla) 
Samarawickrama, Malik (National List) 
Sampanthan, Rajavarothiam (Trincomalee) 
Saravanapavan, Easvarapatham (Jaffna) 
Semasinghe, Asanka Shehan (Anuradhapura) 
Senanayake, Vasantha Naresh Parakkrama (Polonnaruwa) 
Senaratne, Nambukara Halambage Rajitha Harischandra (Kalutara) 
Senaratne, Nambukara Halambage Chathura Sandeepa (Gampaha) 
Senasinghe, Arjuna Sujeewa (Colombo) 
Senathirajah, Mavai Somasuntharam (Jaffna) 
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Senewirathne, Lakshman Pinthu Jayathilake (Badulla) [From 16th September, 2015] 
Senewiratne, John (Ratnapura) 
Seyed, Ali Zahir Moulana (Batticaloa) 
Shritharan, Sivagnanam (Jaffna) 
Sihabdeen, Ameer Ali Seyed Mohammad (Batticaloa) 
Sithadthan, Dharmalingam (Jaffna) 
Sivamohan, Sivaprakasam (Vanni) 
Sivasakthi, Annamalai Nadesu (Vanni) 
Siyambalapitiya, Basnayaka Ralalage Ranjith (Kegalle) 
Srineshan, Gnanamuthu (Batticaloa) 
Sriskandarasa, Mrs. Shanthi (National List) 
Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (Jaffna) 
Sumathipala,  Thilanga (National List) 
Suresh, Vadivel (Badulla) 
Swaminathan, D. M. (National List) 

T 

Tennakoon, Janaka Bandara (Matale) 
Thewarapperuma, Palitha Kumara (Kalutara) 
Thondaman, Arumugan (Nuwara Eliya) 
Thowfeek, Mohammadu Shariff  (National List) [From 22nd January, 2016] 
Thurairetnasingam, Kathiragamaththamby (National List) 
 

V 
Vidanagamage, Thenuka Amith (Badulla) 
Vijitha, Berugoda Arachchige (Monaragala) 
Viyalanderan, Sathasivam (Batticaloa) 

W 
 

Wakkumbura, Janaka (Ratnapura) 
Wanniarachchi, Mrs. Pavithra Devi (Ratnapura) 
Warnakulasooriya, Antony Nimal Lanza (Gampaha) 
Wedaarachchi, Dilip (Hambantota) 
Weerakkodi, Chandima (Galle) 
Weerawansa, Wimal (Colombo) 
Welgama, Kumara (Kalutara) 
Wickramanayaka, Vidura (Kalutara) 
Wickramaratne, Eran (Colombo) 
Wickramaratne, Jayampathi (National List) 
Wickremesinghe, Ranil (Colombo) 
Wijayawardene, Dinendra Ruwan (Gampaha) 
Wijemanna, Mrs. Thusitha (Kegalle) 
Wijemanne, Lakshman Ananda (Kalutara) 
Wijepala, Bopagoda Hettiarachchige (Galle) 
Wijerathna, Mrs. Jambugaha Pitiye Gedara Rohini Kumari (Matale) 
Wijesekera, Arachchige Ganepola Duleep Pandula Perera (Gampaha) 
Wijesekera, Kanchana Vodatha (Matara) 
Wijesiri, Lokugasthota Vitharanage Chaminda (Badulla) 
Wijethunga, A. A. (Ratnapura) 
Wijewickrama, Mrs. Radampala Gamage Sriyani (Digamadulla) 
Withanage, Ankumbura Arachchige Heshan Wijaya (Ratnapura) 
 

Y 

Yapa,Appuhamillage, Anura Priyadharshana (Kurunegala) 
Yoheswaran, Seeniththamby (Batticaloa) 
 

Z 

Zoysa, Wijith Wijayamuni (National List) 
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DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 

PRESIDENT 
HIS EXCELLENCY MAITHRIPALA SIRISENA 

CABINET 
 

Prime Minister, Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Ranil Wickremesinghe 
Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs and Minister of Lands – The Hon. John Amaratunga 
Minister of Sustainable Development and Wildlife – The Hon. Gamini Jayawickrama Perera 
Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon. Nimal Siripala De Silva 
Minister of Social Empowerment and Welfare – The Hon. S.B. Dissanayake 
Minister of Foreign Affairs – The Hon. Mangala Samaraweera 
Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. W.D.J. Senewiratne 
Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. Rauff Hakeem 
Minister of Higher Education and Highways and the Leader of the House of Parliament – The Hon.  Lakshman Kiriella 
Minister of Disaster Management – The Hon. Anura Priyadharshana Yapa 
Minister of Science, Technology and Research – The Hon. A.D. Susil Premajayantha 
Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon. Mahinda Samarasinghe 
Minister of Home Affairs – The Hon. Wajira Abeywardana 
Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne 
Minister of Finance – The Hon. Ravi Karunanayake 
Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs – The Hon. S.B. Nawinne 
Minister of Industry and Commerce – The Hon. Rishad Bathiudeen 
Minister of Megapolis and Western Development – The Hon. Patali Champika Ranawaka 
Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Mahinda Amaraweera 
Minister of Plantation Industries – The Hon. Navin Dissanayake 
Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ranjith Siyambalapitiya 
Minister of Agriculture – The Hon. Duminda Dissanayake 
Minister of Irrigation and Water Resources Management – The Hon. Wijith Wijayamuni Zoysa 
Minister of Rural Economic Affairs – The Hon. P. Harrison 
Minister of Public Enterprise Development – The Hon. Kabir Hashim 
Minister of Public Administration and Management – The Hon. R. M. Ranjith Madduma Bandara 
Minister of Justice and Minister of Buddhasasana – The Hon (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe 
Minister of Housing and Construction – The Hon. Sajith Premadasa 
Minister of Ports and Shipping – The Hon. Arjuna Ranatunga 
Minister of Hill Country New Villages, Infrastructure and Community Development – The Hon. Palany Thigambaram 
Minister of Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief Government Whip – The Hon. Gayantha Karunatileka 
Minister of Women and Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara 
Minister of Foreign Employment – The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale 
Minister of Education – The Hon. Akila Viraj Kariyawasam 
Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs – The Hon. D.M. Swaminathan 
Minister of Post, Postal Services and Muslim Affairs – The Hon. Abdul Haleem 
Minister of Petroleum Resources Development – The Hon. Chandima Weerakkody 
Minister of Law and Order and Southern Development – The Hon. Sagala Ratnayaka 
Minister of National Co-existence, Dialogue and Official Languages – The Hon. Mano Ganesan 
Minister of Sports – The Hon. Dayasiri Jayasekara 
Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon. Harin Fernando 
Minister of Primary Industries – The Hon. Daya Gamage 
Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon. Faiszer Musthapha 
Minister of Development Strategies and International Trade – The Hon. Malik Samarawickrama 
Minister of Special Assignment - The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama 
Minister of Regional Development -  Field Marshal  Hon.Sarath Fonseka 
 

[The President has assigned to himself all Subjects and Functions and Departments and Statutory Institutions not           
assigned  specifically to any Minister.] 
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STATE MINISTERS 
 
State Minister of National Integration and Reconciliation – The Hon. A.H.M. Fowzie 
State Minister of Highways – The Hon. Dilan Perera 
State Minister of Lands – The Hon. T.B. Ekanayake 
State Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon. Piyankara Jayaratne 
State Minister of Finance – The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena 
State Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. Ravindra Samaraweera 
State Minister of Education – The Hon. V. Radhakrishnan 
State Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon. Palitha Range Bandara 
State Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Dilip Wedaarachchi 
State Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Niroshan Perera 
State Minister of Defence – The Hon. Ruwan Wijayawardene 
State Minister of Rehabilitation and Resettlement – The Hon. M.L.A.M. Hisbullah 
State Minister of Higher Education – The Hon. Mohan Lal Grero 
State Minister of Industry and Commerce Affairs – The Hon. A.D. Champika Premadasa 
State Minister of Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran 
State Minister of International Trade – The Hon. Sujeewa Senasinghe 
State Minister of Irrigation and Water Resources Management – The Hon. Vasantha Senanayake 
State Minister of Agriculture – The Hon. Wasantha Aluvihare 
State Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle 
State Minister of Science, Technology and Research -  The Hon. Lakshman Senewiratne 

 
 

DEPUTY MINISTERS 
 
Deputy Minister of Sustainable Development and Wildlife – The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena 
Deputy Minister of Public Administration and Management – The Hon. Susantha Punchinilame 
Deputy Minister of Rural Economic Affairs – The Hon. Ameer Ali Sihabdeen 
Deputy Minister of Megapolis and Western Development – The Hon. Lasantha Alagiyawanna 
Deputy Minister of Housing and Construction – The Hon. Indika Bandaranayake 
Deputy Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon. Faizal Cassim 
Deputy Minister of Post, Postal Services and Muslim Religious Affairs – The Hon. Duleep Wijesekera 
Deputy Minister of Plantation Industries – The Hon. Lakshman Wasantha Perera 
Deputy Minister of Ports and Shipping Affairs – The Hon. Nishantha Muthuhettigamage 
Deputy Minister of Disaster Management – The Hon. Dunesh Gankanda 
Deputy Minister of Petroleum Resources Development – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage 
Deputy Minister of Foreign Affairs – The Hon. Harsha de Silva 
Deputy Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ajith P. Perera 
Deputy Minister of Public Enterprise Development – The Hon. Eran Wickramaratne 
Deputy Minister of Social Empowerment and Welfare – The Hon. Ranjan Ramanayake 
Deputy Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon. Ashok Abeysinghe 
Deputy Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs – The Hon. Arundika Fernando 
Deputy Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon.Tharanath Basnayaka 
Deputy Minister of Sports – The Hon. H. M. M. Harees 
Deputy Minister of Parliamentary Reforms and Mass Media – The Hon. Karunarathna Paranawithanage 
Deputy Minister of Home Affairs – The Hon. Nimal Lanza 
Deputy Minister of Mahaweli Development and Environment – The Hon. Anuradha Jayaratne 
Deputy Minister of Justice  and Deputy Minister of Buddha Sasana – The Hon. H.R. Sarathi Dushmantha 
Deputy Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs - The Hon.Palitha 

Thewarapperuma 
Deputy Minister of Foreign Employment - The Hon.Manusha Nanayakkara 

 
 



(xlix) 

 

CHAIRMAN’S PANEL 
 

The Hon. Lucky Jayawardana, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Edward Gunasekara, The Hon. J.M. Ananda 
Kumarasiri, The Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. Shehan 
Semasinghe, The Hon. Kanaka Herath, The Hon. Velu Kumar, The Hon. Mujibur Rahuman. 

 
 

COMMITTEES OF PARLIAMENT 
 

Committee of Selection 

The Hon. John Amaratunga, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Lakshman 
Kiriella, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Risad Badhiutheen, The 
Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. (Dr.) 
Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Dinesh 
Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The 
Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa. 

 

House Committee 
 The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon.Mahinda Amaraweera, The Hon.Palany Thigambaram, The 

Hon.Douglas Devananda, The Hon.Nihal Galappaththi, The Hon. Ranjith Aluvihare, The Hon. K.K.Piyadasa, 
The Hon. Seeniththamby Yoheswaran, The Hon.(Mrs.)Sriyani Wijewickrama, The Hon.Imran Maharoof. 

 

Committee on Standing Orders 

The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. J.M. Ananda 
Kumarasiri, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne.  

 

Committee on Parliamentary Business  

The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon Thilanga Sumathipala, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. 
Lakshman Kiriella, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Anura 
Dissanayake, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Rauff Hakeem, 
The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon.  Ravi Karunanayake, The Hon. 
Risad Badhiutheen, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. 
Mano Ganesan, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The 
Hon. Vijitha  Herath, The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa. 

 

Committee on Public Accounts 

The Hon. Lasantha Alagiyawanna (Chairman), The Hon.S.B.Dissanayake, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The 
Hon. P. Harrison, The Hon.Faiszer Musthapha, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. Niroshan Perera, The 
Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon.Bandula Gunawardana, The Hon. Vijitha  
Herath, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon.Nihal Galappaththi, The Hon.Bimal Rathnayake, The 
Hon.Ali Zahir Moulana Seyed, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon.Seeniththamby Yoheswaran, The Hon. S. 
Shritharan, The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa, The Hon.(Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon. I.Charles 
Nirmalanathan, The Hon.(Mrs.) Hirunika Premachandra, The Hon.Bandula Lal Bandarigoda, The Hon. S. 
Viyalanderan, The Hon.Prasanna Ranatunga, The Hon.Chandima Gamage. 

  

Committee on Public Enterprises  

The Hon. Sunil Handunnetti (Chairman), The Hon.Rauff Hakeem, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. 
Dayasiri Jayasekara, The Hon.Ravindra Samaraweera, The Hon.Sujeewa Senasinghe, The Hon. Wasantha 
Aluvihare, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Ajith P. Perera, The 
Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Lakshman 
Senewiratne, The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Weerakumara 
Dissanayake, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. S.Shritharan, The Hon. M.A.Sumanthiran, The Hon. 
Hector Appuhamy, The Hon. (Dr.)Nalinda Jayathissa, The Hon. Harshana Rajakaruna, The Hon. Gnanamuthu 
Srineshan, The Hon.Abdullah Mahroof, The Hon.Mahindananda Aluthgamage. 
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Committee on Privileges 

The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Tilak Marapana, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. 
Gayantha Karunatileka, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. Douglas Devananda, 
The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. E. Saravanapavan. 

 
Committee on Public Petitions 

 The Hon.Sujeewa Senasinghe, The Hon.Wajira Abeywardana, The Hon.Susantha Punchinilame, The Hon.Douglas 
Devananda, The Hon.Salinda Dissanayake, The Hon.Mahinda Yapa Abeywardena, The Hon.Nihal Galappaththi, 
The Hon.Bimal Rathnayake, The Hon.Ranjith Aluvihare, The Hon.Anura Sidney Jayarathne, The Hon. 
Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon. K. Thurairetnasingam, The Hon.(Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. 
Vidura Wickramanayaka, The Hon. Kanaka Herath,  The Hon. Mylvaganam Thilakarajah, The Hon. Muhammad 
Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna, The Hon. Chaminda Wijesiri, The 
Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa, The Hon. S.Sivamohan. 

 

Committee on High Posts 

The Hon. John Amaratunga, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Lakshman 
Kiriella, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Eran Wickramaratne,The 
Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Vijitha  Herath, The Hon. Bimal 
Rathnayake, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. Dharmalingam Sithadthan. 

 
 
Committee on Public Finance 

The Hon. M.A. Sumanthiran (Chairman), The Hon.  Susantha Punchinilame, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The 
Hon. Douglas Devananda, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The 
Hon.Sunil Handunnetti, The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. 
Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, 
The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. Ajith Mannapperuma, The Hon. Mylvaganam Thilakarajah, The Hon. 
Mayantha Dissanayake, The Hon. Mohamed Navavi, The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe, The Hon. (Dr.) (Mrs) 
Thusitha Wijemanna,The Hon. Wijepala Hettiarachchi. 

 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES 

 

Sectoral Oversight Committee on Economic Development 
 
The Hon. Tilak Marapana(Chairman), The Hon.Lakshman Senewirathne, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. 

Arundika Fernando, The Hon. Karunarathna Paranawithana, The Hon. Nimal Lanza,The Hon. Bandula 
Gunawardane, The Hon. Vasudeva Nanayakkara,The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Edward Gunasekara, The 
Hon. J.M. Ananda Kumarasiri, The Hon. K.K. Piyadasa, The Hon. K. Thurairetnasingam, The Hon. Buddhika 
Pathirana, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Mohamed Navavi, The Hon. S.M. 
Marikkar, The Hon. Harshana Rajakaruna, The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa. 

 

Sectoral Oversight Committee on International Relations 

The Hon. Ranjith Aluvihare (Chairman), The Hon.  Indika  Bandaranayake, The Hon.  Dunesh  Gankanda, The Hon. 
Ajith P. Perera, The Hon.  Eran Wickramaratne, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. Anuradha Jayaratne, 
The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon.S.M.Chanrasena, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Annamalai 
Nadesu Sivasakthi, The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Nalaka 
Prasad Colonne, The Hon.Malith Jayathilake, The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon. Mayantha 
Dissanayake, The Hon.S.M.Marikkar, The Hon.Prasanna Ranatunga,The Hon. Chaminda Wijesiri. 

 
Sectoral Oversight Committee on Sustainable Development and Environment and Natural Resources 

The Hon. (Mrs.)Pavithradevi Wanniarachchi (Chairman), The Hon. Duleep Wijesekera , The  Hon.  Lakshman 
Wasantha Perera, The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Douglas Devananda, 
The Hon.Mahinda Yapa Abeywardena,  The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. Lucky Jayawardana, The Hon. 
Nihal Galappaththi, The Hon. Abdullah Mahrooff, The Hon. Anura Sidney Jayarathne, The Hon. Hector 
Appuhamy, The Hon. Sisira Kumara Abeysekara, The Hon. A. Aravindh Kumar, The Hon. Kaveendiran 
Kodeeswaran, The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila, The Hon. I. Charles Nirmalanathan,The Hon. Chaminda 
Wijesiri,The Hon. Sandith Samarasinghe. 



(li) 

 

Sectoral Oversight Committee on Women and Gender  

The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna (Chairman), The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. 
(Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon.  Eran Wickramaratne, The Hon. 
Ranjan Ramanayake, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi, The Hon.Siripala Gamlath, The Hon. Vadivel 
Suresh, The Hon. Edward Gunasekara, The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana , The Hon. K. Thurairetnasingam, The 
Hon.Rosahn Ranasinghe, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. (Mrs.) Geetha Samanmalee 
Kumarasingha, The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra, The Hon., Bandula Lal Bandarigoda, The Hon.Prasanna 
Ranaweera, The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna,The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa. 

 

Sectoral Oversight Committee on Education and Human Resources Development. 

The Hon. Vadivel Suresh (Chairman),The Hon. Piyankara Jayaratne, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. 
Gamini Lokuge, The Hon. Nihal Galappaththi, The Hon. Sirinal de Mel, The Hon. K.Thurairetnasingam, The 
Hon. Seeniththamby Yoheswaran, The Hon. S. Shritharan, The Hon. Velu Kumar, The Hon. (Dr.) Nalinda 
Jayathissa, The Hon. Sujith Sanjaya Perera, The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon. 
(Prof.) Ashu Marasinghe, The Hon.Mujibar Rahman, The Hon. Angajan Ramanathan, The Hon. (Mrs.) Rohini 
Kumari Wijerathna, The Hon. Gnanamuthu Srineshan, The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne, The Hon. 
Wijepala Hettiarachchi. 

 
Sectoral Oversight Committee on National Security 

The Hon.Malith Jayathilake (Chairman), The Hon.Palitha Tewarapperuma, The Hon.Chamal Rajapaksa, The 
Hon.Douglas Devananda,The Hon.Vijitha  Herath.The Hon.Chandrasiri Gajadeera, The Hon.M.S. Thowfeek,The 
Hon.Dharmalingam Sithadthan,The Hon.A. A. Wijethunga,The Hon.Buddhika Pathirana,The Hon.(Dr.) Ramesh 
Pathirana,The Hon.M.A. Sumanthiran, The Hon.Shehan Semasinghe, The Hon.Chandima Gamage, The Hon.(Dr.) 
Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon.Mayantha Dissanayake, The Hon.Bandula Lal Bandarigoda, The 
Hon.Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon.(Prof.) Ashu Marasinghe, The Hon.S. Viyalanderan.  

 
Sectoral Oversight Committee on Health and Human Welfare, Social Empowerment 

The Hon.H.L. Premalal Jayasekara (Chairman), The Hon.(Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon.Duleep Wijesekera, 
The Hon.Anuradha Jayaratne, The Hon.Lucky Jayawardana, The Hon.J.C. Alawathuwala, The Hon.Ranjith 
Aluvihare, The Hon.Sirinal de Mel, The Hon. A.A. Wijethunga, The Hon.(Dr.) Ramesh Pathirana, The 
Hon.Vijitha Berugoda. The Hon. E. Saravanapavan, The Hon.Ajith Mannapperuma, The Hon.(Dr.) Nalinda 
Jayathissa, The Hon.Mylvaganam Thilakarajah, The Hon.I. Charles Nirmalanathan, The Hon.Imran Maharoof, 
The Hon.Ishak Rahuman, The Hon.(Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna, The Hon.(Dr.) S. Sivamohan. 

 
Sectoral Oversight Committee on Transport and Communication 

The Hon.Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon.Lasantha Alagiyawanna, The Hon.Tharanath Basnayaka, The 
Hon.Sunil Handunnetti, The Hon.Edward Gunasekara, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon.J.C. 
Alawathuwala, The Hon.Dharmalingam Sithadthan, The Hon.Anura Sidney Jayarathne, The Hon.Lakshman 
Ananda Wijemanne, The Hon.Nalin Bandara Jayamaha, The Hon.A. Aravindh Kumar, The Hon.Ananda 
Aluthgamage, The Hon.Sisira Jayakody, The Hon.(Dr.) Nalinda Jayathissa, The Hon.I. Charles Nirmalanathan, 
The Hon.Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon.Ishak Rahuman, The Hon.Gnanamuthu Srineshan, 
The Hon.M.H.M. Salman. 

 
Sectoral Oversight Committee on Agriculture and Lands 

The Hon.Vijitha Herath (Chairman), The Hon.Susantha Punchinilame, The Hon.Faizal Cassim, The Hon.Duleep 
Wijesekera, The Hon.Nishantha Muthuhettigamage, The Hon.Dunesh Gankanda, The Hon.Ashok Abeysinghe, 
The Hon.Johnston Fernando, The Hon.J.M. Ananda Kumarasiri, The Hon.J.C. Alawathuwala, The Hon. 
Sivasakthi Ananthan, The Hon.(Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon.Janaka Wakkumbura, The Hon.S. 
Shritharan, The Hon.Ananda Aluthgamage, The Hon.Ashoka Priyantha, The Hon.Kaveendiran Kodeeswaran, The 
Hon.Mohamed Navavi, The Hon.K. Kader Masthan, The Hon.Heshan Withanage. 

 
Sectoral Oversight Committee on Legal Affairs (anti-corruption) and Media  

The Hon.Ajith Mannapperuma (Chairman), The Hon.Ajith P. Perera, The Hon.Ranjan Ramanayake, The Hon.Nimal 
Lanza, The Hon.Palitha Tewarapperuma, The Hon.Tilak Marapana, The Hon.Vijitha  Herath, The Hon. Dullas 
Alahapperuma, The Hon.Dharmalingam Sithadthan, The Hon.Dilum Amunugama, The Hon.Mohan 
Priyadarshana De Silva, The Hon.M.A. Sumanthiran, The Hon.Mylvaganam Thilakarajah, The Hon.Angajan 
Ramanathan, The Hon.(Dr.) Jayampathy Wickramaratne, The Hon.Heshan Withanage, The Hon.S. Viyalanderan, 
The Hon.Gnanamuthu Srineshan, The Hon.M.H.M. Salman, The Hon.Wijepala Hettiarachchi.  
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Sectoral Oversight Committee on Youth, Sports, Arts and Heritage 

The Hon.C.B. Rathnayake (Chairman), The Hon.Lakshman  Senewiratne, The Hon.Ameer Ali Shihabdeen, The Hon. 
Indika  Bandaranayake, The Hon.Nishantha Muthuhettigamage, The Hon.Bimal Rathnayake, The Hon.K.K. 
Piyadasa, The Hon.A. A. Wijethunga, The Hon.(Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon.T. Ranjith De Zoysa, 
The Hon.Seeniththamby Yoheswaran, The Hon.Lohan Ratwatte, The Hon.A. Aravindh Kumar, The Hon.Ashoka 
Priyantha, The Hon.(Mrs.) Geetha Samanmalee Kumarasingha, The Hon.( Mrs.) Hirunika Premachandra, The 
Hon.S. M. Marikkar, The Hon.Mujibur Rahuman, The Hon.Harshana Rajakaruna, The Hon.S. Viyalanderan. 

 

 

Sectoral Oversight Committee on Business and Commerce 

The Hon.Seyed Ali Zahir Moulana (Chairman), The Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon.Nishantha 
Muthuhettigamage, The Hon.Arundika Fernando, The Hon.H.M.M. Harees, The Hon.H.R. Sarathie Dushmantha, 
The Hon.Sunil Handunnetti, The Hon.S.C. Mutukumarana, , The Hon.K.K. Piyadasa, The Hon.Seeniththamby 
Yoheswaran, The Hon.(Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon.Ananda Aluthgamage, The Hon.Ashoka Priyantha, 
The Hon.Nalaka Prasad Colonne, The Hon.Piyal Nishantha De Silva, The Hon.Ishak Rahuman, The 
Hon.Harshana Rajakaruna, The Hon.Chaminda Wijesiri, The Hon.Heshan Withanage, The Hon.Indika Anuruddha 
Herath. 

 

Sectoral Oversight Committee on Energy 

The Hon.Chandima Gamage (Chairman), The Hon.Lakshman Seneviratne, The Hon.(Dr.) Harsha De Silva, The 
Hon.Eran Wickramaratne, The Hon.Nimal Lanza, The Hon.H.R. Sarathie Dushmantha, The Hon.Salinda 
Dissanayake, The Hon.Bandula Gunawardane, The Hon.Keheliya Rambukwella, The Hon. Kumara Welgama, 
The Hon.Rohitha Abeygunawardena,  The Hon.Weerakumara Dissanayake, The Hon.M.S. Thowfeek, , The Hon.
(Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon.Ajith Mannapperuma, The Hon.Nalin Bandara Jayamaha , The 
Hon.Nalaka Prasad Colonne, The Hon.Imran Maharoof, The Hon.(Prof.) Ashu Marasinghe, The Hon.(Dr.) S. 
Sivamohan. 

 

Sectoral Oversight Committee on Manufacturing and Services 

The Hon.Nalin Bandara Jayamaha (Chairman), The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon.Faizal Cassim, The 
Hon.Lakshman Wasantha Perera, The Hon.Dunesh Gankanda, The Hon.(Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage, The 
Hon.H.R. Sarathie Dushmantha, The Hon.Abdullah Mahrooff, The Hon. Sirinal de Mel, The Hon.Jayantha 
Samaraweera, The Hon.R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera, The Hon.Kanaka Herath, , The Hon.Thushara 
Indunil Amarasena, The Hon.Kaveendiran Kodeeswaran, The Hon.Sujith Sanjaya Perera, The Hon.S. 
Premarathna, The Hon.Tharaka Balasuriya, The Hon.Sandith Samarasinghe, The Hon.(Dr.) S. Sivamohan, The 
Hon.Chathura Sandeepa Senaratne. 

 

Sectoral Oversight Committee on Internal Administration and Public Management 

The Hon.Gamini Lokuge (Chairman), The Hon.Ameer Ali Shihabdeen, The Hon.Indika Bandaranayake, The 
Hon.Faizal Cassim, The Hon.Ashok Abeysinghe, The Hon.Chandrasiri Gajadeera, The Hon.Lucky Jayawardana, 
The Hon.Nihal Galappaththi, The Hon.Mavai S. Senathirajah, The Hon.Anura Sidney Jayarathne, The 
Hon.Thenuka Vidanagamage, The Hon.S. Shritharan, The Hon.Hector Appuhamy, The Hon.Sisira Kumara 
Abeysekara, The Hon. Thushara Indunil Amarasekara, The Hon.Velu Kumar, The Hon.Malith Jayathilake, The 
Hon.K. Kader Masthan, The Hon.(Dr.) Jayampathy Wickramaratne, The Hon.(Mrs.) Shanthi Sriskandarasa. 

 

Sectoral Oversight Committee on Reconciliation and North and East Reconstruction 

The Hon.Mavai S. Senathirajah (Chairman), The Hon.Susantha Punchinilame, The Hon.(Dr.) Harsha De Silva, The 
Hon.H.M.M. Harees, The Hon.Karunarathna Paranawithana, The Hon.Douglas Devananda, The Hon.Tilak 
Marapana, The Hon.Bimal Rathnayake, The Hon.M.S. Thowfeek, , The Hon.Seyed Ali Zahir Moulana, The Hon. 
Wimalaweera Dissanayaka, The Hon.Abdullah Mahrooff, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon.E. 
Saravanapavan, The Hon.K. Kader Masthan, The Hon.Mujibur Rahuman, The Hon.Angajan Ramanathan, The 
Hon.(Dr.) Jayampathy Wickramaratne, The Hon.(Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna, The Hon.Kanchana 
Wijesekera. 
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PARLIAMENT 
THE SPEAKER - The Hon. Karu Jayasuriya 

THE DEPUTY SPEAKER AND CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon Thilanga Sumathipala 

THE DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Selvam Adaikkalanathan 
  

  

PRINCIPAL OFFICIALS 
 

SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT – Mr. W.B.D. Dasanayake 

CHIEF OF STAFF AND DEPUTY SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT- Mr. W.M.N.P. Iddawala 

ASSISTANT SECRETARIES-GENERAL - Mrs. K.A. Rohanadeera,  Mr.K.A.T.K. Jayathilake 

  

OFFICE OF THE SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT 
  

CO-ORDINATING SECRETARY TO THE SGP - Mrs. Salini Nilmalgoda 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER -  

PARLIAMENTARY OFFICER - Mrs. T.M.N.P. Tennakoon 
 

INTERNAL AUDIT OFFICE 

ASSISTANT DIRECTOR (ADMINISTRATION)  – Mr. S.B. Kulugammana  

PRINCIPAL OFFICER - Mr. A.A.S.P. Perera             

DEPUTY PRINCIPAL OFFICER - Mr. T.K.Jayawardane  
 

   

DEPARTMENT OF THE SERJEANT-AT-ARMS 
  

SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Anil Samarasekera 

DEPUTY SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Narendra Fernando 

ASSISTANT SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Kushan Sampath Jayaratne 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mr. A.T.S. Pushpakumara, Mr. G.M.G. Priyantha, Mr. H.U.P. Kumara 

SENIOR TELEPHONE SUPERVISOR - Mrs. M.K.D. Peiris 
  

ADMINISTRATION DEPARTMENT 
  

  

DIRECTOR (ADMINISTRATION) - Mr. Ranjan F. Pathinather 

DEPUTY DIRECTOR (ADMINISTRATION) - Mrs. W.A.A. Nandini Ranawaka  

ESTABLISHMENTS OFFICE - Mrs. L.R. Jayawardena  (Assistant Director – Administration);  Mrs.R. Vitharana, Mrs. K.A.I. Senarathna,  Mr. 
M.M.M. Mabrook (Principal Officers); Miss S.R.M.H.G. Samaradiwakara, Mrs. M.N. Withanage, Mr. A.S. de Silva, Mr. L.B.R. Pathmasiri,  
Mrs. U.N. Panditha (Deputy Principal Officers); Mrs. D.V.O. Weerakoon, Mrs. D.C.S. Rupasinghe, Mrs. K.A.M.R.S. Rodrigo, Mr. 
D.G.M.S.M. Dehigahalanda (Assistant Principal Officers); Mrs. R.M.S. Samanjika,Mr. A.S. Dharmawansa  (Parliamentary Officers) 

MEMBERS SERVICES OFFICE - Mr. C. Kalansooriya (Assistant Director - Administration); Mr. M.U.M.Vasik  (Principal Officer); Mr. K.P. 
Chandana, Mr. P.G.P. Priyankara (Deputy Principal Officers); Mrs. R.H.P. Gunasena, Mrs. R.P.Y.T. Warusawithane (Assistant Principal 
Officers;  Mr. K.S. Silva (Assistant Parliamentary Officer) 

FOREIGN RELATIONS AND PROTOCOL OFFICE – Mr. S.A.U. Kumarasinghe (Assistant Principal Officer), Miss R.A.D.N. Geyowanee 
(Parliamentary Officer); Mrs. T.G. Hettiarachchi , Mrs. T.W.A. Jayaratne, Mrs. G.V. Ama Sudanthi, Mrs.B.D.Ranadheera (Assistant 
Parliamentary Protocol Officers); Mr. U.G. Nuwan Duminda (Parliamentary Media Officer) 

TRANSPORT OFFICE - Mr. N.S.K.Waidyaratne (Assistant Director - Administration); Mr. D.D.U.K. Munasinghe ( Principal Officer); Mr. 
J.A.D.R.Bernard (Senior Transport Officer); Mr. P.D.N. Fernando (Assistant Principal Officer); Mr. K.M.G.K. Jayawardana, Mr. W.V.R. 
Wickramarathna (Parliamentary Officers) 

SENIOR STENOGRAPHERS -Mr. H.P.C.S. Tillakaratne 

STENOGRAPHERS - Mr. R.P. Rasika Rajapaksha,  Mrs. M.A. Jesmina 

SENIOR TRANSLATOR - Mrs. A. Rukmanidevi, Mrs. A.G.M. Nandani, Mr. S.M. Nazir, Mr. S.M.A.K. Karunaratne  

TRANSLATORS - Mr. M.M. Halimdeen   

SENIOR BUNGALOW MANAGER -   Mr. S.L. Dassanayake 

BUNGALOW MANAGER -  

RECORD KEEPER - Mr. H.C. Galappaththi 

DOCUMENTATION SUPERVISOR –   Mr. D.P.K. Buthpitiya 
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HANSARD DEPARTMENT 

EDITOR OF HANSARD - Miss Ranjani Jayamanna 

DEPUTY EDITORS OF HANSARD -   Mr. S. Chanthirasegaran, Miss D.J.V.  Amarasinghe, Mrs. C.N. Lokukodikara de Silva 

ASSISTANT EDITORS OF HANSARD -  Mrs. R.L.M. Kumarasiri,  Mrs. S.K.M.W. Samarasekera, Mr. T.R.M. Anoratne,  Mrs. R.D.P. Sujeewani, 
Mrs. F.M. Munthasir,  Mrs. D.P.A.N.N. Weerasinghe, Mrs. K.G.N.P. Rabel, Mrs. K.H. Neelamani,  Mrs. K.P.S. Perera, Mrs. K.A.J.S. Perera, 
Mrs. K.D.S. Kularatne Aluthgamage 

SENIOR HANSARD REPORTERS - Mrs. H.D.L.S. Peiris, Mr. A. Mohamed Thamby,  Mrs. P.D. Gunawathie, Mrs. G.S. Nanayakkara, Miss R.K. 
Dharmawathie, Miss Geethani Warnasuriya, Mrs. P.V.T.V. Gamage Arumadura, Mr. S.M.R.B. Pataliya, Mrs. W.A.D.P. Wijekonda, Miss H.G. 
Poojika,  Mr. M.S.M. Linnas 

HANSARD REPORTERS – Mr. H.G. Lakshitha, Miss S.M.A. Kumuduni, Mrs. F.H.A.N. Silva, Mrs. P.M.G.P. Priyangika, Mrs. M.I.S. Nishra, Mrs. 
E.H.W. Irangika, Mrs. T.T. Kumanayake, Mrs. H.R.P. Chandani, Miss C.R. Karunaratna, Mr. M.A.T.D. Millagastenna, Mr. H.G. Manjula, 
Mrs. D.R.D. Hettige, Miss M.M.C.K. Marasinghe, Mrs. M.P. Niroshi Sajeewani, Mrs. K.P. Pathma, Mrs. T.U. Weerasekara, Miss G.A. Hiruni 
Punsara, Mr. N. Ketheeswaran, Mrs. M. Pushpakumara, Mrs.T.N.Samarasinghe, Mrs.G.N.Rathnaseeli, Mrs. H.R.U.S. Nivarchana.  

COMMITTEE REPORTERS – Mrs. E.V.T.R. Edirisinghe, Mrs. J.A.T. Samanthika, Mrs. P.G.K.N. Mihiri, Mrs. Indunil Dhammika, Mrs. R.M. 
Darshika Siriwardena, Mrs. J.K.I. Nilmini, Miss S. Thushanthini 

SENIOR INDEXING OFFICERS - Mr. M.M.M. Nasaar,  Miss S.A.D. Manori, Mr. J. Naushad, Mrs. M.B.V.N.T. Fernando 

INDEXING OFFICERS - Mr. A.M.C.M. Adikari 

RECORDING SUPERVISOR –   Mr.J.S. Weerasooriya 

  

FINANCE AND SUPPLIES DEPARTMENT 

DIRECTOR (FINANCE) – Mr. K.G.M. Jayashantha 

FINANCE AND ACCOUNTS OFFICE -  Mrs. D.S.R. Guneratne (Assistant Director - Administration); Mr. W.P.L. Jayasinghe (Principal Officer); 
Mrs. C.M. Bulathsinhala, Mrs. H.M.C.N.K. Herath, Mrs. H.A.T.D. Hewaarachchi, Mr. P.K.D.S.W. Wijegunawardena (Deputy Principal 
Officers); Mrs. S.W.T.R. de Silva, Mr. W.P.J. Pushpakumara Pathirana, Mrs. I.K. Samarasekera, Mrs. D.M.D. Alahakoon (Assistant Principal 
Officers), Mr. M.A.K.D.C.Kumara (Parliamentary Officer) 

 SUPPLIES AND SERVICES OFFICE - Mr. W.W. Jayathilake (Assistant Director - Administration); Mr. N.N. Wewelwela(Principal Officer);    Mr. 
K.C. Fernando, Mrs. C.M. Subasinghe (Deputy Principal Officers); Mrs. J.A.D. Jayasinghe,  Miss A.P.K.K.P. Thilakaratne (Assistant 
Principal Officers);  Mr. A.U. Premachandra (Senior Assistant Parliamentary Officer)  

CATERING ACCOUNTS OFFICE—  

SENIOR STORES OFFICER - Mr. K.D. Kapila 

RECEIVING OFFICER - Mr. R.A.C. Ranabahu 

SENIOR SHROFF -  

SENIOR STOREKEEPER (TECHNICAL) - Mr. K.M.A.B. Deliwala 

SENIOR PURCHASING OFFICER - Mr. U.P.R. Gunawardena 

STOREKEEPER - Mr. L.D.G. Perera 

      

  

DEPARTMENT OF THE CO-ORDINATING ENGINEER 
  

CO-ORDINATING ENGINEER - Mr. N.G.S. Perera 

DEPUTY CO-ORDINATING ENGINEER - Mr. D.L.D. Adikari 

SENIOR CHIEF INSPECTOR (CIVIL) - Mr. P.R.S.R. Peramune 

CHIEF INSPECTOR (ELECTRICAL) – Mr. W.G.W.M.P.P.B. Weerakoon 

INSPECTOR (CIVIL) -  Mr. C.S. Balasooriya 

INSPECTOR (ELECTRICAL) - Mr. S.S. Elvitigala 

ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER – Mr. M.M. Dharmasena 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (ELECTRICAL) - Mr. W.R.A. de Mel, Mr. P.W.A.U.K. Dayaratne 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (CIVIL) - Mr. J.D.K.K. Jayasooriya  

TECHNICAL OFFICERS (ELECTRICAL) – Mr. P.A.S. Lalith Kumara, Mr. P.R. Karunathilake,  
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 CATERING AND HOUSEKEEPING DEPARTMENT 
  

DIRECTOR (CATERING AND HOUSEKEEPING SERVICES) - Mr. S.C.B. Perera  

DEPUTY F & B MANAGER - Mr. A.K.A.L. Amarasinghe 

EXECUTIVE CHEF - Mr. C.R. Silva 

EXECUTIVE HOUSEKEEPER -  

SOUS CHEF— Mr. U.R.R. Fernando 

ASSISTANT HOUSEKEEPER – Mr. M.D. Perera  

SENIOR RESTAURANT MANAGERS- Mr. K.M.H. Nalin Rodrigo, Mr. W.M.R. Jinendrasinghe 

RESTAURANT MANAGERS -Mr. H.U. Perera, Mr. W.A.J. Wickremasinghe, Mr. B.G.V.Pathirana, Mr. W.S.S.Perera, Mr. K.N.C. Perera,  

GARDEN SUPERVISOR –   

HOUSEKEEPING SUPERVISORS – Mr. P.P.N.S. Pushpakumara, Mr. M.D.E.M.N. Karunarathna, Mr. K.N. Basnayake, Mr. S.D. Rathnasiri,          
Mr. K.H. Yasapala 

F & B SUPERVISORS—Mr. L.G.Jayawardena, Mr. J.A.N.S. Perera, Mr. K.A.D.A. Wijesiri, Mr. H.R. Pathmachandra, Mr. K.A.A. Jayantha, Mr. 
K.A.J.I. Tillekeratne, Mr. L.P. Perera, Mr. K.G.P.K. Gamlath, Mr. K.D.M.S. Fernando, Mr. N.D. Wijeyasundara, Mr. M.P.N. Chandrasiri, 
Mrs.S.C.Renuka. 

 KITCHEN STEWARDING SUPERVISOR -  

SENIOR CHEF-DE-PARTIE - Mr. H.A. Pathmakumara, Mr. R.G.K. Kadanarachchi, Mr. K.D.U. Gunarathna 

CHEF-DE-PARTIE -   Mr.S.E. Jinadasa, Mr. K.D.S. Patroneous, Mr. W.D.J.D. Wickremasinghe, Mr. K.W.G. Nissanka. 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mr. K.K.D. Gamini  

LEADING COOKS -  Mr. D.S. Somaweera, Mr. J.M.R. Premalal, Mr. H.T. Ranasinghe, Mr. D.J.P. Mahawatte, Mr.H.PJ.Perera, Mr.K.D.Piyasiri 
  

  

DEPARTMENT OF LEGISLATIVE SERVICES 
  

DIRECTOR (LEGISLATIVE SERVICES) - Mr. J.R. Gajaweera Arachchige 

TABLE OFFICE -  Mr. H.E. Janakantha Silva (Assistant Director - Administration); Mr. M.J. Perera, Mr. Anil Hewawasam, Miss N.R.W. 
Abayawardena (Principal Officers);  Mr. W.A.K.C. Udapola, Mr. P.H. Kumarasinghe, Mr. K.R. Herath (Deputy Principal Officers); Mr. J. 
Naseerdeen, Mrs. K.C.K. Peiris , Mrs. A.C.F. Nusrath (Assistant Principal Officers); Mr.S.L.Wickrama (Parliamentary Officer) 

BILLS OFFICE -  Miss G. Thatchanarany (Assistant Director - Administration), Mr. E.A.D. Daya Bandula (Principal Officer); Mrs. G.N.D. 
Thilakarathna, Mr. S.A.M. Shaheed, Mrs. W.L.S.D. de Alwis (Assistant Principal Officers) 

COMMITTEE OFFICE - Mrs. C.I. Dissanayake  (Assistant Director - Administration); Mr. A.M. Nilamudeen (Principal Officer); Mrs. S.P. Gamage, 
Mrs. L.A.A.P.Dissanayake  (Deputy Principal Officers); Mrs. H.R.de Zoysa,    Mrs. V.P.G.S. Vidanapathirana, Mrs. R.A.N.D. Alwis, Mrs. 
G.R.U. Gamage,(Assistant Principal Officers)   

CONSULTATIVE COMMITTEE OFFICE -  

PUBLIC ACCOUNTS AND PUBLIC ENTERPRISES COMMITTEE OFFICE - Mrs. N.S. Wickramarathne, Mrs. A.C.P. Sooriyapperuma  
(Assistant Directors - Administration),  (Mr. E.D.J. Wickremasinghe; Mr. D.R.S. Fernando, Mrs. T.M.R.P.K. Tennakoon (Deputy Principal 
Officers);  Mrs. M.K.S.D. Alwis, Mrs.B.J.Abeysinghe, Mr. R.C. Wijetilleke (Assistant Principal Officers); Mr. W.G. Sunil Shantha, Mr. 
K.T.L.A. Chandrasiri, Mr. M.R.B. Senaratne  (Parliamentary Officers 

PUBLIC PETITIONS COMMITTEE OFFICE - Mrs. E.D.S.M. Fernando, Mr. K.G. Sarath Kumara  (Assistant Directors - Administration); 
Mrs.K.T.C.K.Peiris, Mr.W.W.N.S.C. Fernando, Mr. H.R.C. Silva (Deputy Principal Officers); Mr. R.A.R.L.Ranawake,  Mr. M.R.D.T. 
Thilakasiri (Assistant Principal Officers); Mr.W.K.D.S. Kumarasiri, Miss.R.M.D.K..Priyadarshani (Parliamentary Officers) 

LIBRARIAN - Mr. P.H.N. Premasiri 

DEPUTY LIBRARIAN - Miss K.A.D.R. Sepalika   

ASSISTANT LIBRARIAN - Mr. S.L. Siyath Ahemed, Miss. K.D.S.Wijenayake, Mr. G. Ratnayake 
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JUNIOR ASSISTANT LIBRARIAN GRADE I - Mrs. H.S. Rathnayake 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIANS - Mr. Sunil Halpegama, Mr. W.A. Gunarathna 

CHIEF RESEARCH OFFICER - Mr. G. Kumanayake 

SENIOR RESEARCH OFFICER - Mr. M. Ajiwadeen 

RESEARCH OFFICERS - Miss G.R. Ayesha Godagama, Mrs. D.M.M.M. Dissanayake, Mrs. P.L.T. Erandathi 

ASSISTANT RESEARCH OFFICERS - Mrs. R.N.H. Wijayathilaka, Mrs. H.P.A.S. Abeykoon, Mrs. J.S. Amugoda Arachchi, Mr. V. Muralithas  

CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETER - Mr. W.M.U. Bandara  

DEPUTY CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. M.Z.M. Marzook, Mr. I.L. Abdul Jabbar, Mr. J.A.S.P. Perera 

SENIOR PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. K.M. Christopher,  Mr. M.S. Zain Fazil, Mrs. I.D.L. Ratnaseeli, Mr. K.D.R. Padmasiri,     
Mr. A. Saravanabavanandan,  Mr. C.J. Karunaratne, Mr. A.G. Mohamed Fiqrhi,  Mr. S.R.M. Nisam,  Mr. G.F.B. Sureshwaran,   Mrs. N.B.C.J. 
Nissanga 

PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. D.D.V.N. Dhammage,  Mrs. H.V.S. Heendeniya,  Mr. G.V.S. Wijesinghe,  Mr. W.M. Rajapaksa,      
Mr. P.L.P.L.Kumarasiri,  Mr. P. Shanthakumar, Mr. S. Rameshkumar,    Mrs. R. Vasanthi Perera,    Mr. M. Ajithkumar, Mr. S. Devaraj,       
Mr. G. Jeyachandra,  Mr. M.H.M. Ramis,  Mr. E.A. Amarasena,  Mr. E.M.N.S.M. Ekanayake,  Mrs.A.L.A.D.Thiumini,  Mrs. K.M.P.G.K. 
Senarathne,  

 
 

DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT 
  

DIRECTOR  (Information Systems and Management) - Mr. H.M.C. Perera 

SYSTEMS ENGINEER - Mr. N.B.U. Nawagamuwa 

SYSTEMS ANALYST -  

COMMUNICATION / SECURITY ENGINEER - Mr. G.N. Lakmahal 

SYSTEMS DESIGNER - C.J. Willoraarachchi 

SYSTEMS ADMINISTRATOR  - Mr. A.S.D.M. Wickramaratne 

WEB AND NETWORK ADMINISTRATOR - Mr. N.G.L.S. Karunathilaka 

SENIOR COMPUTER PROGRAMMER- Mr. D. Panditha, 

COMPUTER PROGRAMMER - Miss P.M.M. Chandima 

WEB EDITOR (SINHALA / ENGLISH) - Mr. U.L. Geeganage 

WEB EDITOR (ENGLISH/TAMIL) - Mr. M.N.M.  Shifaq 

ASSISTANT COMPUTER PROGRAMMER - Mrs. P.L.I.G. Cooray 

HELP DESK CO-ORDINATOR - Mrs. B.N.H. Thissera 

PARLIAMENTARY OFFICER - Mrs. I.C.K. Ranasinghe 

SENIOR COMPUTER OPERATORS -  Mrs. P. Jehanya,   Mr. J.S. Colombage,   Mrs. K.G.S. Sewwandhi,   Mrs. N.N. Hettige,    Mr. W.H.U.D. 
Piyatunga,  Mr. A.G.R.K. Abeyrathne,  Mr. N.D.D.P. Premasiri    

COMPUTER OPERATORS - Mr. K.P.P.S. Romawardene,    Mr. K.D.G.M. Chrishantha,    Mrs.  W.D.A. Jayarukshi,   Mr. L.G. Ashik Ali,   Mr. 
A.R.M. Rikaz Ali,  Mr. A.M. Fouzul Ameen 

SENIOR COMPUTER TECHNICIANS - Mr. G.M.T. Perera, Mr. H.S. Sathyajith  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—- 

 
2016  සැප්තැම්බර් 06 වන අඟහරුවාදා  

2016 ெசப்ெரம்பர் 06, ெசவ்வாய்க்கிழைம  
Tuesday, 06th September, 2016 
_________________________ 

 

 
අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා]  
මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  
பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] அவர்கள்  

தைலைம வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 1.00 p.m.,  

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

 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2016 

සැප්තැම්බර්  මස 06වන අඟහරුවාදා, එනම් අද දින අපර භාග 
3.00ට  ගරු කථානායකතුමාෙග්  නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට 
නියමිත බැවින් ඊට පැමිණ සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීන් 
සියලු ෙදනාට ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු  අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම පහත 
සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 

 

(i) 2013 වර්ෂය සඳහා භූ විද්යා සමීක්ෂණ හා පතල් 
කාර්යාංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; සහ   

(ii) 2013 වර්ෂය සඳහා රාජ්ය දැව සංසථ්ාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව.  

එම වාර්තා තිරසර සංවර්ධනය සහ පරිසර සහ ස්වාභාවික 
සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ 
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සංචාරක සංවර්ධන හා 

කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්ය සහ ඉඩම් අමාත්යතුමා 
ෙවනුෙවන් මම 2014 වර්ෂය සඳහා ඉඩම් මැනුම් සභාෙව් වාර්ෂික 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

1 2 

පාර්ලිෙම්න්තු විවාද 
නිල වාර්තාව 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජ  ය  
අට වන පාර්ලි  ෙම්න්  තුව                - පළමුවන සභා වාරය 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
அதிகார அறிக்ைக 

இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின்  
எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத் ெதாடர் 

PARLIAMENTARY DEBATES  
OFFICIAL REPORT 

THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA  
EIGHTH  PARLIAMENT  - FIRST SESSION 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එම වාර්තාව කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම්  පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  
 

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සංචාරක සංවර්ධන හා 

කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්ය සහ ඉඩම් අමාත්යතුමා 
ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය සඳහා සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන 
වාර්තාව සහ ගිණුම් ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ජාත්යන්තර සබඳතා  පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 

ෙසේවා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2013 වර්ෂය සඳහා ජාතික 
ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව  ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව පවාහනය සහ සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි.    

 

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 

සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2014 වර්ෂය සඳහා ජාතික 
සමාජ සංවර්ධන ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් 
කරමි.  

එම වාර්තාව ෙසෞඛ්ය සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ 
සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

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

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2015 වර්ෂය සඳහා ෙකොළඹ 

දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන සහ ගිණුම් 
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් පහත සඳහන් නිෙයෝග මම 
ඉදිරිපත් කරමි. 
 

(i) 1996 අංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනෙත් 61(1) 
උප වගන්තිෙය් (ඕ) (ක) සහ (ණ) ෙඡ්ද යටෙත් ධීවර සහ 
ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 
අංක 1878/11 සහ 2014 සැප්තැම්බර් 01 දිනැති අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝග;   

(ii) 1996 අංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනෙත් 14අ, 
14ආ, 14ඇ, 14ඈ, 14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 
14ඕ, 14ක සහ 14ග වගන්ති සමඟ කියවිය යුතු 61(1)(ත) 
වගන්තිය යටෙත් ධීවර සහ ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව අංක 1878/12 සහ 2014 
සැප්තැම්බර් 01 දිනැති අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන 
ලද නිෙයෝග;   

(iii)  1996 අංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනෙත් 14අ, 
14ආ, 14ඇ, 14ඈ, 14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ,  14එ, 14ඒ, 
14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වගන්ති සමඟ කියවිය යුතු 61(1)
(ත) වගන්තිය යටෙත් ධීවර සහ ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව අංක 1892/41 සහ 2014 
ෙදසැම්බර් 12 දිනැති අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන 
ලද නිෙයෝග;   

(iv) 1996 අංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනෙත් 61(1)
(ඌ) වගන්තිය යටෙත් සව්ෙද්ශ කටයුතු සහ ධීවර 
අමාත්යවරයා විසින්  සාදන ලදුව අංක 1904/10 සහ 2015 
මාර්තු 03 දිනැති අති විෙශේෂ  ගැසට් පතෙය් පළ කරන 
ලද නිෙයෝග;   

(v)  1996 අංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනෙත් 61(1)
(ණඋ), (ණඌ) සහ (ත) වගන්ති යටෙත් ධීවර 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව අංක 1907/47 සහ 2015 
මාර්තු 26 දිනැති අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද 
නිෙයෝග;   

(vi) 1996 අංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනෙත් 61(1)
(ඕ) සහ (ත) වගන්ති යටෙත් ධීවර අමාත්යවරයා විසින් 
සාදන ලදුව අංක  1907/47 සහ 2015 මාර්තු 26 දිනැති 
අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝග;  

(vii) 1996 අංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනෙත් 30 වැනි 
වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 61 වගන්තිය යටෙත් ධීවර සහ 
ජලජ  සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යවරයා විසින් සාදන 
ලදුව අංක 1924/6 සහ 2015 ජූලි 20 දිනැති අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද  නිෙයෝග;   

(viii)  1996 අංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනෙත් 29 වැනි 
වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 61 වගන්තිය යටෙත් ධීවර සහ 
ජලජ  සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යවරයා විසින් සාදන 
ලදුව අංක 1938/2 සහ 2015 ඔක්ෙතෝබර් 26 දිනැති අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝග;   

(ix)  1996 අංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනෙත් 61(1)
(ත) වගන්තිය යටෙත් ධීවර සහ ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 
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අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව අංක 1938/2 සහ 2015 
ඔක්ෙතෝබර් 26 දිනැති අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන 
ලද නිෙයෝග;   

(x)  1996 අංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනෙත් 14අ, 
14ආ, 14ඇ, 14ඈ, 14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 
14ඕ, 14ක සහ 14ග වගන්ති සමඟ කියවිය යුතු 61(1)(ත) 
වගන්තිය යටෙත් ධීවර සහ ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව අංක 1945/6 සහ 2015 
ෙදසැම්බර් 14 දිනැති අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන 
ලද නිෙයෝග; සහ   

(xi)  1996 අංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනෙත් 61(1)
(ත) වගන්තිය යටෙත් ධීවර සහ ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව අංක 1945/7 සහ 2015 
ෙදසැම්බර් 14 දිනැති අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන 
ලද නිෙයෝග මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම නිෙයෝග තිරසර සංවර්ධනය හා පරිසරය සහ ස්වාභාවික 
සම්පත්  පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ 
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වරාය හා නාවික කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2013/2014 වර්ෂය සඳහා සී/ස ලංකා නැව් 
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි.    

 

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

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තිකුණාමලය, බක්මීගම, 

පුලිකණ්ඩිකුලම යන ලිපිනෙයහි පදිංචි යූ.බී. ජානිකා මල්කාන්ති 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා - පැමිණ නැත.  

ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා (අභ්යන්තර කටයුතු, 
වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம - உள்ளக அ வல்கள், 

வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் பிரதி   
அைமச்சர்) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma - Deputy Minister of 
Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural 
Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදොළහ පිළිගන්වමි. 
 

(1) අතුරුගිරිය, ජය මාවත, අංක 165/3 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ඒ.එන්. කුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) කළුතර දකුණ, ෙකොෙහොලාන, උක්වත්ත යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ඩී.ඩී. දයාරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) මතුගම, ඉද්දෙගොඩ, මරම්මුල්ල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඩී.එච්. ආනන්ද කරුණාසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) බදුරලිය, ගුරුබැද්ද, හැඬිගල්ල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඩග්ලස ්රාජපක්ෂ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5) බුලත්සිංහල, ෙදල්මැල්ල, කැකිරිෙහේන යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ජී. නන්දාවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(6) ෙමොරපිටිය, අත්වැල්ෙතොට, අංක 137/1 ඒ. දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එච්.සී. ෙරොසා රංජනී මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු  ෙපත්සම; 

(7) අයගම, ගවරගිරිය, ෙදකන්ද යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එම්.එච්. 
පත්මිණි කාන්ති මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(8) මතුගම, ඇලදුවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි මුනියන්ඩි 
ෙපේමකුමාර් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(9) යගිරල, ගම්මන, උදිත ගයින්ඩින් මිරිස ් ෙමෝල යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එන්.ඩී. රූපසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(10) බදුරලිය, හැඩිගල්ල ජනපදය, පුවක්ෙදොල යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි පී.ඩී. ආරියවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(11) පානදුර, අළුත්වත්ත පාර, අංක 8/22 ඒ. දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි පී.එම්. සනත් ඉන්දජිත් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(12) ෙබෝතෙල්ගම, තිල්ලවල පාර, අංක 35 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි රාමචන්දන් ධම්මිකා ෙමනවියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

තුන ඉදිරිපත් කරමි. 

(1) විදුලිපුර, ෙකෙසල්ගමුකන්ද, අංක 27 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි බී.ෙක්.ඒ. සිරියාවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) ජයන්තිපුර, ෙපොදු ෙවෙළඳ ෙපොළ අසල, අංක 22 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ජී.ඩබ්ලිව්. ලාල් අමරසිරි මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3) පන්නිපිටිය, ෙකොට්ටාව, බංගලාවත්ත, ගැමුණු මාවත, අංක 
60 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.්එල්. රණවීර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකුමනි, මම නුෙග්ෙගොඩ, සුභදාරාම 

පාර, අංක 178 දරන ස්ථාන ෙයහි පදිංචි ටී. අතුල ෙපෙර්රා 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම මහනුවර, කුළුගම්මන, 

අංක 128/8 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ.ජී. ජයවීර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි - පැමිණ නැත. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීස්වරන් මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, යටියන්ෙතොට, 

වැලිෙහලතැන්න, වීරගල්ල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.ඒ.ඒ. 
රණසිංහ ෙපෙර්රා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම 
පිළිගන්වමි.  

 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 2 - 464/'16- (2), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා, 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 3 - 479/'16- (2), ගරු කනක ෙහේරත් මහතා. 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ 

කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 
සඳහා සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 4 - 598/'16- (2), ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායතුමනි, මා එම පශන්ය අහනවා. 

 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා (අධ්යාපන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V. S. Radhakrishnan -State Minister of 
Education) 
Sir, on behalf of the Minister of Education, I ask for 

one week's time to answer that Question. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

පලාලි ගුවන් ෙතොටුපළ නවීකරණය : ගිවිසුම 
பலா  விமான நிைலய  ந னமயமாக்கம் : 

உடன்ப க்ைக 
MODERNIZATION OF PALALI AIRPORT: AGREEMENT 

 
665/’16 

6.  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
      (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) පලාලි ගුවන් ෙතොටුපළ නවීකරණය කිරීම සඳහා 
ශී ලංකා රජය, ඉන්දීය රජය ෙහෝ ඉන්දීය 
සමාගමක් සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ගිවිසුම ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 
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 (iii) එම ගිවිසුම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් හා 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ෙහෝ 
නිරීක්ෂණ සහිත ලියවිලි ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 (iv) ෙමම ෙකොන්තාත්තුව අදාළ සමාගමට ලබා දී 
ඇත්ෙත් විවෘත ෙටන්ඩර් පටිපාටි අනුගමනය 
කිරීෙමන්ද; 

 (v) ෙකොන්තාත්තුවට අනුව ෙමම නවීකරණය සඳහා 
යන වියදම ෙකොපමණද; 

 (vi) නවීකරණ කටයුතු අවසන් කිරීම සඳහා ගතවන 
කාලය ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i )  பலா  விமான நிைலயத்ைத ந னமயப்ப த்  
வதற்கு இலங்ைக அரசாங்கம், இந்திய அரசாங் 
கத் டேனா அல்ல  இந்திய கம்பனிெயான்  
டேனா உடன்ப க்ைகெயான்  ைகசாத் 
திட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  உடன்ப க்ைகைய இச் 
சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  உடன்ப க்ைகக்கான அைமச்சரைவ 
யின ம் சட்ட மாஅதிபர் திைணக்களத்தின ம் 
அங்கீகாரம் அல்ல  அவதானிப் கள் அடங்கிய 
ஆவணங்கைளச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ஒப்பந்தம் குறிப்பிட்ட கம்பனிக்கு 
வழங்கப்பட் ப்ப  பகிரங்க ேகள்விப் பத்திர 
நைட ைறைய பின்பற்றியா என்பைத ம்; 

 (v) ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் ேமற்ப  ந னமயப்ப த் 
த க்கான ெசல  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (vi) ந னமயப்ப த் ம் பணிகைள நிைற  ெசய்வ 
தற்கு எ க்கும் காலம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா ?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister and Minister of National Policies 
and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether there is an accord or agreement 
between the Government of Sri Lanka and 
the Government of India or an Indian 
Company to modernize the Palali Airport; 

 (ii) if so, whether that accord or agreement will 
be presented to this House; 

 (iii) whether the documents that have the 
approval and observation of the Cabinet of 
Ministers and the Department of Attorney-
General for the aforesaid accord will be 
submitted; 

 (iv) whether this contract has been handed over 
to the relevant company through an open 
tender procedure; 

 (v) the cost needed to modernize the Airport 
according to the contract; and 

 the time period that is needed to complete the 
modernization task? 

(b) If not, why? 
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) නැත. 

 (ii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (v)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (vi)  අදාළ ෙනොෙව්. 
(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, 2016 ජූලි මස 17 වැනි දින ''ද සන්ෙඩ් 
ටයිම්ස්'' පුවත් පෙත් "India to develop Palaly as regional 
airport" යන ලිපි ශීර්ෂය යටෙත්  පළ වී තිෙබන පවෘත්තියක් ගැන 
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්නට කැමැතියි.  මම එය කියවන්නම්.   

“India is carrying out a feasibility study on the Palaly airport 
to assess its suitability to be utilized as a regional airport. This 
airport is now a Sri Lanka Air Force (SLAF)-run facility and is 
used for military and civilian flights in Sri Lanka. 

The Airport Authority of India (AAI) is now carrying out a 
feasibility study on the Palaly airport to see how it could be 
developed, Civil Aviation Authority (CAA) Director General 
H.M.C. Nimalsiri told the Sunday Times. About four months 
ago, an AAI team visited Palali to ascertain how the airport could 
be developed as a regional airport, he said.” 

''ද සන්ෙඩ් ටයිම්ස්'' පුවත් පෙත් පළවී තිෙබන ඉහත පවෘත්තිය 
අසත්යයක්ද කියා, ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් මා දැන ගන්නට 
කැමැතියි. 

 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එවැනි ආකාරෙය් 

සමීක්ෂණයක් සඳහා ඉන්දියානු කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  
ඊට පසුව අපි අවශ්යතා  හඳුනා ෙගන ඒ අයට  දැනුම් ෙදන්නට 
ඕනෑ, ෙකොෙහොමද  එය කරන්ෙන් කියලා. විෙශේෂෙයන්ම,  ෙමය 
කලාපීය ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් ෙලස නවීකරණය කරනවා නම්, ඒ 
පළාෙත් තිෙබන යම් ඉඩම් පමාණයක්  අත් පත් කර ගන්නට සිදු 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම විශාල මුදලක් වැය ෙවනවා. අපි තවම ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරක් දීලා නැහැ. 
      

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදෙවනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ගරු අගමැතිතුමා දැන් රාජ්ය පතිපත්තියක් පකාශ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරලා තිෙබනවා, ෙටන්ඩර් පටිපාටියකින් ෙතොරව  unsolicited 
proposals විධියට   කියා කරන්ෙන් නැහැයි කියලා. එෙසේ තිබියදී 
ඔබතුමන්ලා -මම දන්ෙන් නැහැ, ෙම්කට කැබිනට් අනුමැතියක් 
තිෙබනවාද කියලා- ඉන්දියාවම ෙතෝරාෙගන, ගිවිසුමකුත් නැතිවම 
ඉන්දියානු AAI එකට ෙම් ගැන feasibility study එකක් ලබා 
ෙදන්ෙන් කුමන පදනමින්ද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම හිදී පශ්න ෙදකක් 
තිෙබනවා.  ඉන්දියාෙව් AAI එකම ෙතෝරා ගන්ෙන් ඇයි? අපි 
කියන්ෙන් නැහැ ඒ ෙවනුවට ෙවනත් එකක් ෙතෝරා ගන්න කියලා. 
නමුත් AAIම ෙතෝරා ගන්ෙන් ඇයි ? ෙදෙවනි කාරණය තමයි, ෙම් 
විධියට පැවරීෙමන් ඔබතුමන්ලා unsolicited proposalsවලට 
අනුව කියා කිරීමක් සිදු ෙවනවා.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි එෙහම කිසිම ගිවිසුමක් 

අත්සන් කරලා නැහැ. ඉන්දියානු කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා පලාලි 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ නිරීක්ෂණය කරලා, සමීක්ෂණයක් කරලා 
ෙකොෙහොමද ඒක කරන්න පුළුවන් කියන එක ගැන අධ්යයනයක් 
විතරයි කරෙගන ගිහින් තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම් පිළිබඳව කිසිම 
ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා නැහැ.  
  

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ විධියට ඉන්දියානු කණ්ඩායමකට ඇවිල්ලා නිකම්ම 

පරීක්ෂණ කරෙගන යන්න බැහැ ෙන්, ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි. 

Airports Authority of India එකට පලාලි Airport එෙක් 
feasibility study එකක් කරන්නට අවසරය ලබාදීලා තිෙබන්ෙන් 
කවුද? 

 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇත්තටම අෙප් සිවිල් 

ගුවන්ෙසේවා අධිකාරියත්, අෙප් ආරක්ෂක අංශත් දැනුවත් කරලා 
එතුමන්ලාත් සමඟ තමයි ඒ feasibility study එක කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  එයට පරිබාහිරව අෙප් ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් ෙවන 
කිසිම ෙදයක් රජයක් හැටියට අපි කරලා නැහැ. 

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

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ගරු 

රාජ්ය ඇමතිතුමා, මම ආරක්ෂාව සම්බන්ධ පශ්නයක් ෙනොෙවයි 
මතු කරන්ෙන්. 

මම අහන්ෙන් නීත්යනුකූල පශ්නයක්. අෙප්  Sri Lanka Air 
Force එක භාරෙය් තිෙබන Palaly Airport එෙක් feasibility 
study එකක් කරන්න Airports Authority of India එකට අවසර 
දුන්ෙන් කවුද? 

 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙම් පශ්නයට -   

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු මන්තීතුමනි, වාර්තාවක් ලබා ගන්න ආණ්ඩුෙවන් 

අවසරය දුන්නා.  එය කරන්න පුළුවන්ද, බැරිද කියලා බලන්න 
අවසර දුන්නා.  [බාධා කිරීමක්] අදාළ අමාත්යාංශෙය් අනුමැතිය 
ඇතිවයි එය කෙළේ, ගරු මන්තීතුමනි. අමාත්යාංශය ෙමොකක්ද 
කියලා මම හරියටම ෙහොයලා ඔබතුමාට කියන්නම්. ෙම්ක 
ආණ්ඩුව දැනෙගන හිටියා; අප දැනෙගන හිටියා.   
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය දුන්නාද, ගරු 

අගමැතිතුමනි?  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Feasibility report එකක් ගන්න කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 

අනුමැතිය ෙදන්න වුවමනා නැහැ. 
      

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා ඒ ලියවිල්ල ඉදිරිපත් කරනවාද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ලියවිල්ලක් නැහැ. මම දැන් කියන්නම්.   

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා ෙන් අමාත්යාංශෙයන් 

ලියවිල්ලක්,- 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම කරුණු ඔක්ෙකොම පකාශ කරන්නම්. අප ඒ වගකීම භාර 

ගන්නවා. අපි feasibility report එකක් ලබා ගන්න අවසර දුන්නා.  
එක එක තැන්වලට අප භාර දීලා තිෙබනවා, ඒ ඒ වාර්තා ලබා 
ගන්න. ඒවාට කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය වුවමනා නැහැ.  

 
උඩවලව ජල සම්පාදන කමෙය්, පනහඩුව පධාන 

නළ මාර්ගයක් එලීම: විසත්ර 
உடவளவ நீர் வழங்கல் திட்டத்தின்கீழ் பனஹ வ 

பிரதான குழாய் இடப்பட்டைம: விபரம் 
LAYING OF MAIN PIPELINE  IN PANAHADUWA UNDER 

UDAWALAWA WATER SUPPLY SCHEME: DETAILS 
 

724/’16 
8.   ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
        (மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
        (The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

 නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

11 12 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 
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(අ) (i) උඩවලව ජලසම්පාදන කමෙය්, පනහඩුව ෙතොග 
ජල ටැංකියට ආසන්න පනහඩුව ගම්මානෙය් 
අතුරු මාර්ගවලට ජල සැපයුම් ලබා ෙනොදී ඊට 
ආසන්නව පධාන නළ මාර්ගයක් එලීමට රජය 
වැය කර ඇති මුළු මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එමඟින් ජල සැපයුම් ලබා ඇති පාරිෙභෝගිකයන් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එක් ජල පාරිෙභෝගිකෙයකු ෙවනුෙවන් රජය දරා 
ඇති මුදල දළ වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  
(ආ) (i) නිවාස ෙනොමැති ඉඩම් කට්ටි 03ක් සඳහා මීටර් 

850ක් දුරට ජල නළ එලා ඇති බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) එම ජල සැපයුම් ලබාගත් පාරිෙභෝගිකයන් සමඟ 
රත්නපුර පාෙද්ශීය කළමනාකාරවරයාෙග් 
ෙපෞද්ගලික සම්බන්ධතාවයක් තිෙබ්ද; 

 (iii) තම නිල බලය භාවිතා කරමින් ෙමම නිලධාරියා 
විසින් රාජ්ය මුදල් අවභාවිත කර ඇති බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද;   

 (v) එම මුදල නැවත අයකර ගැනීම සම්බන්ධෙයන් 
ෙගන ඇති කියාමාර්ගය කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  உடவளவ நீர் வழங்கல் திட்டத்தில், பனஹ வ 
ெமாத்த நீர்த்தாங்கிக்கு அண்மிய பனஹ வ 
கிராமத்தின் ைண திக க்கு நீர் வழங்கைல 
ெபற் க்ெகா க்கா , அதற்கு அண்மித்ததாக 
பிரதான குழாெயான்ைற இ வதற்கு அரசாங்கம் 
ெசல  ெசய் ள்ள ெமாத்தப் பணத்ெதாைக 
எவ்வள ; 

 (ii) இதன் லம் நீர் வழங்கைலப் ெபற் ள்ள 
பாவைனயாளர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) ஒ  நீர் பாவைனயாள க்காக அரசாங்கம் 
ஏற் ள்ள பணத்ெதாைக அண்ணளவாக 
எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  களில்லாத 03 காணித் ண் க க்காக 850 
மீற்றர்  ரத் க்கு நீர்க்குழாய் இடப்பட் ள்ள  
என்பைத அவர் அறிவாரா; 

 (ii )  இந் நீர் வழங்கைல ெபற் க்ெகாண்ட பாவைன 
யாளர்க டன் இரத்தின ாி பிரேதச காைம 
யாள க்கு ஒ  தனிப்பட்ட ெதாடர்  இ க் 
கின்றதா; 

 (iii) தன  பதவி அதிகாரத்ைதப் பாவித்  இவ் 
த்திேயாகத்தர் அரச நிதிைய ைறயற்றவா  

உபேயாகித் ள்ளார் என்பைத ஏற் க் 
ெகாள்வாரா; 

 (iv) ஆெமனில், அப்பணத்ெதாைக யா ; 
 (v) இத்ெதாைகைய மீள அறவி வதற்காக ேமற் 

ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைக யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of City Planning and Water 
Supply: 

(a) Will he inform this House- 
 (i) the cost incurred by the Government on 

laying a main pipeline close to the 
peripheral villages of Panahaduwa village 
close to the Panahaduwa wholesale storage 
tank of the Udawalawa Water Supply 
Scheme without providing water supplies 
to those villages; 

 (ii) the number of consumers who have been 
benefitted by that; and 

 (iii) approximately the cost incurred by the 
government per consumer? 

(b) Will he also inform this House- 
 (i)  whether he is aware that pipelines have 

been laid upto a distance of 850 metres to 3 
plots of land without houses; 

 (ii) whether there is any personal relationship 
between the Ratnapura Regional Manager 
and the recipients of those water supplies; 

 (iii) whether he admits that this officer has 
misappropriated public funds by using his 
official status; 

 (iv) if so, the amount so misappropriated; and 

 (v)  the steps that have been taken to recover 
that amount? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි.  
(අ)  (i)  උඩවලව ජල සම්පාදන කමෙය් පනහඩුව 

මිරිසේහේන මාර්ගෙය් ජල නළ මීටර් 850ක් එලීම 
සඳහා රුපියල් 834,532.00ක් වැයවී ඇත. 

 (ii)   ෙමම ජල නළ මාර්ගෙයන් (මීටර් 850ක් දිගැති) 
ෙම් වන විට ජල සැපයුම් 05ක් පමණක් ලබාදී 
ඇත. 

 (iii) ෙමම නළ මාර්ගෙයන් ජල සම්බන්ධන ලබා ගත් 
එක් පාරිෙභෝගිකෙයකු ෙවනුෙවන් රජය රුපියල් 
168,906.00ක මුදලක් වැය කර ඇත. 

(ආ) (i) ඔව්. නිවාස සහිත ඉඩම් කට්ටි 05ක් සඳහා මීටර් 
850ක් දිගැති ෙමම ජල නළ මාර්ගෙය් ජල සැපයුම් 
ලබා දී ඇත. 

 (ii) ජල සැපයුම් ලබා ගත් සථ්ාන 02ක් රත්නපුර 
පාෙද්ශීය කළමනාකරුෙග් බිරිඳට අයත් සථ්ාන 
වන අතර, තවත් සථ්ානයක් පාෙද්ශීය 
කළමනාකරුෙග් මසස්ිනාට අයත් ෙව්. අනිකුත් 
ජල සම්බන්ධතා ෙදකම ලබා ගත් අය සමඟ 
පාෙද්ශීය කළමනාකරුෙග් සම්බන්ධයක් ඇති බව 
අනාවරණය වී ඇත. 

 (iii) මණ්ඩලෙය් පතිපත්තිවලට අනුව ජල නළ 
මාර්ගයකින් ජල සැපයුමක් ලබා ගැනීමට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මණ්ඩලෙය් ෙසේවකෙයකුට ෙහෝ ඥාතිෙයකුටද 
හිමිකම් ඇත. නමුත් ෙමම මීටර් 850ක නළ 
මාර්ගෙයන් මීටර් 600කට පමණක් මූලික 
සැලැසම්ට අනුව අනුමැතිය හිමිව ඇත. ඉතිරි මීටර් 
250ක නළ එළීමට සංඛපාල රජමහා 
විහාරාධිපතිෙග් ඉල්ලීම මත සිදු කර ඇති බව 
අනාවරණය වී ඇත. එෙසේ වුවත් එම මීටර් 250ක 
ෙකොටස මූලික සැලැසම්ට ඇතුළත්  ෙනොවන නිසා 
එම ජල නළ මීටර් 250 සඳහා ජල සම්බන්ධතා 
ලබා ගත් තිෙදනාෙගන් වැය වූ මුදල් අයකර ෙගන 
ෙනොමැත. ඒ සඳහා මුදල් අයකර ගැනීමට අවශ්ය 
පියවර ගැනීමට කටයුතු කරමින් පවතී. 

  මීට අමතරව තම නිල බලය භාවිත කරමින් රාජ්ය 
මුදල් අවභාවිතයක් ෙම් සම්බන්ධෙයන් සිදු වී 
ඇත්ද යන්න තහවුරු කිරීම සඳහා විනය 
පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, එය තහවුරු 
වුවෙහොත් එම නිලධාරියාට විරුද්ධව විනය කියා 
මාර්ග ගැනීමට පියවර ගනු ඇත. තවද, මණ්ඩලෙය් 
අභ්යන්තර විගණන අංශය මඟින් ෙම් පිළිබඳව 
විගණන පරීක්ෂාවක් 2016.03.14 දින සිදු කර 
වාර්තාවක් ලබා දී ඇති අතර, එම වාර්තාව අනුවද 
අදාළ නිලධාරියාට විරුද්ධව විනය කියා මාර්ගයක් 
ගැනීමට නිර්ෙද්ශ කර ඇත. 

 (iv) මණ්ඩලෙය් නිසි අනුමැතියකින් ලබා ෙනොගත් 
ෙමම අමතර ජල නළ මීටර් 250 සඳහා එක් 
අෙයකුෙගන් රු.81,816.86ක් අය කරගත යුතුය. 

 (v) ඉහත (iii) හා (iv) හි සඳහන් කර ඇති පරිදි අදාළ 
රු.81,816.86ක මුදල පාරිෙභෝගික ගිණුම් තුනට 
මුලින් අය කර ෙනොමැති නිසා අය කර ගැනීමට 
කටයුතු කරමින් පවතී. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு   ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු ඇමතිතුමාට මා පළමුෙවන්ම  ස්තුතිවන්ත වනවා, ඉතාම 

පැහැදිලි හා නිරවුල් පිළිතුරක් ලබා දීම සම්බන්ධව. මෙග් 
පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, (ආ) (i) පිළිතුර විධියට "නිවාස සහිත ඉඩම් 
කට්ටි 03ක් ෙනොෙවයි, නිවාස ෙනොමැති ඉඩම් කට්ටි 03ක් සඳහා" 
යනුෙවන් පිළිතුර නිවැරදි විය යුතුයි කියලා මම සඳහන් කරනවා. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
මම සත්ය තත්ත්වය දන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන ෙසොයා බලලා 

කියන්නම්. 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ඇත්තටම ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය  
මඟින් විශාල ෙසේවයක් -විෙශේෂෙයන්ම ගාමීය පෙද්ශවල 
ජනතාෙග් ජල සම්පාදන කටයුතු ෙවනුෙවන්- ෙකෙරනවා. 
මිනිසුන්ෙග් විශාල විශ්වාසයක් තිෙබනවා, ජාතික ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය මඟින් පිරිසිදු ජලය කලට ෙව්ලාවට 
ලැෙබනවා කියන එක ගැන. 

එවැනි තත්ත්වයක් තිබියදී නිලධාරින් විසින් ෙම් ආකාරෙයන් 
කටයුතු කිරීම නිසා රජය පිළිබඳව සහ ජාතික ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය පිළිබඳව තිෙබන විශ්වාසය පළුදු ෙවනවා. 
ෙම් තත්ත්වය වැළැක්වීමට ඉදිරි කාලෙය්දී ඔබතුමා පියවර 
ගන්නවා ඇති කියලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මම ඒකට 
 පිළිතුරක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. 

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

පශ්න අංක 9 -729/' 16- (1), ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා. 

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සපයන්නම්. නමුත් අතුරු 
පශ්න අහන්න විධියක් නැහැ. ගරු මුදල් ඇමතිතුමා සභාවට තවම 
පැමිණ නැහැ. පිළිතුර නම් මා ළඟ තිෙබනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් අතුරු පශ්න කිහිපයක් අහන්න 

තිෙබන නිසා ඒ පශ්නය කල් දමලා, මම ඒ ෙවනුවට සුවිෙශේෂී 
පශ්නයක් ගරු අගාමාත්යතුමා ෙවත ෙයොමු කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙම් ෙවලාෙව් ෙවනත් පශ්න ෙයොමු කරන්න බැහැ, ගරු 

මන්තීතුමා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
පුළුවන්. ෙමොකද, ෙම් අහන්න හදන්ෙන් රෙට් මුදල් පිළිබඳ 

පශ්නයක් ගැනයි.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අහලා තිෙබන පශ්නයට අවශ්ය නම් 

පිළිතුර ෙදන්න මට පුළුවන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙම් ෙවලාෙව්දී ෙවනත් පශ්න ගැන කථා කරන්න අවස්ථාවක් 

ෙදන්න බැහැ. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
ෙම් අසා තිෙබන පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවාද? 
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[ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා] 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා අසා තිෙබන 

පශ්නයට පිළිතුර එවලා තිෙබනවා. නමුත්, අතුරු පශ්නවලට 
පිළිතුරු ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ඉන්න ෙවලාවකයි දැනගන්න 
ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒෙකන් පැන නඟින අතුරු පශ්න ඇසීමට අවස්ථාවක් 

තිෙබන්න ඕනෑ නිසා, ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ඉන්න ෙවලාවක ඒ 
සඳහා අවස්ථාවක් ෙදන්න.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ඉන්න 

ඕනෑ, අතුරු පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදන්න. මුදල් ඇමතිතුමා දැන් ෙම් 
ගරු සභාෙව් නැහැ. නමුත් එතුමා ෙම් ගැන පකාශයක් කරයි. ෙම් 
අසා තිෙබන පශ්නයට පිළිතුර ගරු මුදල් ඇමතිතුමා විසින් ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාට ලබා දී තිෙබනවා. ඒ ගැන 
අතුරු පශ්න අහන්න ඕනෑ නම්, දැන් අහන්න. මුදල් ඇමතිතුමා ඒ 
පශ්නවලට පසුව උත්තර ෙදයි.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එෙහම නම් මම අතුරු පශ්න ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 

ඇමතිතුමාට ෙයොමු කරන්නද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අහන්න. කිසි පශ්නයක් නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, 9 ෙවනි 

පශ්නයට පිළිතුරු ලබා ෙදන්න.  

 
මන්දිර බද්ෙදන් ඉපැයූ ආදායම: විසත්ර 

மாளிைக வாியினால் ஈட் ய வ மானம்: விபரம் 
REVENUE EARNED BY MANSION TAX: DETAILS  

729/’16 
9.  ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2015 අතුරු අය වැය මඟින් `මන්දිර බද්ද' 
යනුෙවන් නව බද්දක් ෙයෝජනා කර, 2016 අය 
වැය ෙයෝජනා මඟින් එය තවදුරටත් බල ගැන්වූ 
බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) එකී මන්දිර බද්ද අය කිරීෙම් පදනම කවෙර්ද; 

 (iii) 2015 සහ 2016 වර්ෂවලදී ෙමම බද්ෙදන් රජයට 
ලැබුණු මුළු බදු ආදායම ෙකොපමණද;  

 (iv) ඉහත වර්ෂයන්හි දී මන්දිර බද්ද ෙගවනු ලැබූ 
තැනැත්තන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා  ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) 2015 இைடக்கால வர - ெசல த்திட்டத்தில் 

"மாளிைக வாி" எ ம் திய வாி 
ன்ெமாழியப்பட் , 2016 வர  - 

ெசல த்திட்டத்தின் லம் இ  ெதாடர்ந் ம் 
வ ப்ப த்தப்பட்டெதன்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (ii) ேமற்குறிப்பிட்ட  மாளிைக வாிைய 
அறவி வதன் அ ப்பைட யா ;  

 (iii) 2015 மற் ம் 2016ஆம் ஆண் களில்  இந்த 
வாியின் லம் அரசாங்கத் க்கு கிைடத்த 
ெமாத்த வாி வ மானம் யா ; 

 (iv) ேமற்ப  வ டங்களில் மாளிைக வாிையச் 
ெச த்தியவர்களின் ெபயர் மற் ம் கவாிகள் 
யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he admits that a new tax called 
‘Mansion Tax’ was proposed through the 
Interim Budget of 2015 and that it was 
further empowered through the budget 
proposals of 2016; 

 (ii) the basis on which the said ‘Mansion Tax’ 
is levied; 

 (iii) the total tax revenue received by the 
Government in the years 2015 and 2016 
from this tax; and 

 (iv) the names and addresses of persons who 
paid the Mansion Tax in the above years?  

(b) If not why?  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii)  2000 වර්ෂෙය් අෙපේල් මස 01 දින ෙහෝ එදිනට 
පසුව ඉදි කරන ලද, බිම් පෙද්ශය වර්ග අඩි 
දසදහසකට ෙනොඅඩු ෙහෝ යම් අදාළ වර්ෂයක 
අෙපේල් මස පළමුවන දිනට වටිනාකම රුපියල් 
මිලියන 150කට ෙනොඅඩු නිවාස ෙගොඩනැඟිල්ලක 
හිමිකාරීත්වයක් ඇති අෙයකුෙගන් වාර්ෂිකව 
ෙමම බද්ද අය කළ යුතුය. 

 (iii)  ඉහළ ආදායම්ලාභී නිවාස අයිතිකරුවන් සඳහා බදු 
අය කිරීම රජෙය් පතිපත්තිය විය. ඒ අනුව, 2015 
අතුරු අය වැය මඟින් ෙමම "මන්දිර බද්ද" 
හඳුන්වා දුන් නමුත් සහාධිපත්ය ෙද්පල මන්දිර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බද්ෙදන් නිදහස ්කිරීම ඇතුළු ෙයෝජනා ෙමම බද්ද 
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් වූ නිසා එම සංෙශෝධන 
සහිතව මුදල් පනත සකස ් කර අවසන් ෙනොවීම 
ෙහේතුෙවන් 2015 සහ 2016 වර්ෂ සඳහා ෙමමඟින් 
බදු අය කිරීමක් සිදු කර ෙනොමැත. 

 (iv)  පැන ෙනොනඟී. 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාෙග් අතුරු පශ්න තුන 

මුදල් අමාත්යතුමා ෙවත ෙයොමු කරවනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි.  

රාජ්ය අය වැය ෙයෝජනා මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇති "මන්දිර 
බද්ද" නැමැති බද්ෙදන් කිසිදු ආදායමක් රජයට ලැබී ෙනොමැති 
නිසා ඒ වර්ෂවල අය වැය ඇස්තෙම්න්තුවල රාජ්ය ආදායම් පිළිබඳ 
පුෙරෝකථනයන් වැරැදිසහගත වන බැවින් පාෙයෝගික වශෙයන් 
භාවිත ෙනොවන ෙමවැනි බදු මින් ඉදිරියට පනවන්ෙන් ෙකෙසේද 
කියන පශ්නය, පළමු වන අතුරු පශ්නයයි.  

ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. දැනට ෙම් බදු අය කිරීම 
සම්බන්ධව ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විශාල අර්බුදයක් 
ඇති ෙවලා එම නිලධාරින් ඊෙය් දිනෙය් ෙලඩ නිවාඩු දමා 
තිෙබනවා. ෙලඩ නිවාඩු දමා  තිෙබන්ෙන්, ආදායම් එකතු කිරීෙම් 
කාර්යය විෙද්ශ සමාගමකට විශාල ෙකොමිස් මුදලකට පැවරීම 
සම්බන්ධෙයනුයි. ෙමවැනි බදු අය කිරීම ලංකා ඉතිහාසය පුරා 
කරන්ෙන් ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව වන නිසා එවැනි 
විෙද්ශ සමාගමකට එම බදු අය කිරීෙම් කටයුත්ත පවරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවාද, නැද්ද? ෙම් අර්බුදය පිළිබඳව ෙද්ශීය 
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වෘත්තීය සමිති සමඟ ඉතා පැහැදිලි 
සාකච්ඡාවක් කරන්න කියා අපි මුදල් අමාත්යවරයාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. රජයට බදු රැස් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ආදිෙය් විවිධ 
වෘත්තීය සමිති හා කියාකාරිකයන්ට හඬක් නඟන්න බැරි 
තත්ත්වයක් අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා මැදිහත් වන 
ෙලසත් මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

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

කරනවා ෙන්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා ඇහුෙව්, අතුරු පශ්න 

තුනයි. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ ගරු මන්තීතුමා අසන ලද 

අතුරු පශ්න අපි මුදල් අමාත්යතුමාට ෙයොමු කරනවා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නා පරිදි බදු අය කරගැනීම සිදු 
කරන්ෙන්, ආදායම් බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව, Sri Lanka Customs 
සහ Department of Excise විතරයි. වැඩිදුර විස්තර ගරු 
අමාත්යතුමාෙගන් අහමු, ගරු මන්තීතුමා.   

 
පුජ්ය දලුෙපොත උපාලි හිමියන්: විශාම වැටුප් 
வண.த ெபாத்த உபா  ேதரர் : ஓய் தியம்  

VEN. DALUPOTHA UPALI THERO: PAYMENT OF PENSION  
 

779/’16 
10.ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 

(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය්, ෙමොරවක අධ්යාපන 
කලාපෙය්, පාසල් ගුරු භවෙතකු ෙලස තිස ්වසරක් 
පුරා ෙසේවය කර මීට වසර ෙදකකට ෙපර 
විශාමගත් පුජ්ය දලුෙපොත උපාලි හිමියන් ෙවත 
විශාම වැටුප් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් විශාම 
වැටුප් අංකය ෙලස, 02/110/6342 යන අංකය ලබා 
දී ඇති බවත්; 

 (ii) පුජ්ය දලුෙපොත උපාලි හිමියන් ෙවත හිමිවිය යුතු 
විශාම වැටුප තවමත් ෙගවා ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) පුජ්ය දලුෙපොත උපාලි හිමියන්ට හිමිවිය යුතු විශාම වැටුප 
තවදුරටත් පමාදවීමකින් ෙතොරව උන්වහන්ෙසේ ෙවත 
ෙගවන ෙමන් විශාම වැටුප් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා ෙවත 
නිෙයෝග කරන බව එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தி ள்ள ெமாறவக்க கல்விக் 
ேகாட்டத்தில் பாடசாைல ஆசிாியராக ப்ப  
(30) வ டங்கள் ேசைவயாற்றி இரண்  (02) 
வ டங்க க்கு ன் ஓய் ெபற்ற வண. 
த ெபாத்த உபா  ேதர க்கு ஓய் தியங்கள் 
பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் 02/110/6342 எ ம் 
ஓய் திய இலக்கம் வழங்கப்பட் ந்த 
ெதன்பைத ம்; 

 (ii) வண. த ெபாத்த உபா  ேதர க்கு உாிய 
ஓய் தியம் இற்ைறவைர ெச த்தப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) வண. த ெபாத்த உபா  ேதர க்குாிய ஓய் தியக் 
ெகா ப்பன கைள ேம ம் காலதாமதமின்றிச் 
ெச த் வதற்கு அவர் ஓய் தியங்கள் பணிப்பாளர் 
நாயகத்திற்குப் பணிப் ைர வழங்குவாரா என்பைத 
அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Public Administration and 
Management: 

(a) Is he aware that-  

 (i) the Ven. Dalupotha Upali Thero who served 
as a school teacher for 30 years in 
Morawaka Educational Division, Matara 
District retired 2 years ago, has been given 
the pension number 02/110/6342 by the 
Director General of Pensions; and 

 (ii) the Ven. Dalupotha Upali Thero has not 
been paid the due pension up to now;  

(b) Will he inform this House whether he directs the 
Director General of Pensions to pay Ven. 
Dalupotha Upali Thero’s due pension payments 
without further delay? 

(c) If not, why? 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්. 

  පූජ්ය දලුෙපොත උපාලි හිමියන්ෙග් විශාම වැටුප් 
අයදුම් පත 2016.02.24 දිනැතිව විශාම වැටුප් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ලැබී ඇති අතර එහි පැවති 
අඩු පාඩු ෙහේතුෙවන් එය 2016.02.24 දිනම නැවත 
කලාප කාර්යාලය ෙවත ෙයොමු කර ඇත. නැවත 
2016.03.21 දිනැතිව එම විශාම වැටුප් අයදුම් පතය 
විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ලැබී ඇත. 
අනතුරුව පූජ්ය දලුෙපොත උපාලි හිමියන් ෙවත 02-
1106342 ෙලස විශාම වැටුප් අංකයක් ලබා දී ඇති 
අතර 2016 ජූලි මස සිට විශාම වැටුප් ෙගවීම 
ආරම්භ කර ඇත. 

 (ii)  ෙම් වන විට විශාම වැටුප් ෙගවනු ලැෙබ්. 
2016.07.08 දිනැතිව පූජ්ය දලුෙපොත උපාලි 
හිමියන් ෙවත විශාම වැටුප් පාරිෙතෝෂිකය හා 
2016 ජූලි මස විශාම වැටුප් ෙලස රුපියල් 
395431.40 (රුපියල් තුන්ලක්ෂ අනූපන්දහස ්
හාරසිය තිසඑ්කයි ශත හතළිහක) මුදලක් 
උන්වහන්ෙසේෙග් බැංකු ගිණුම් ෙවත බැර කර 
ඇත. 

 (ආ)  පමාදයකින් ෙතොරව විශාම වැටුප් ෙගවනු ලැෙබ්. 2016 
අෙගෝසත්ු මස විශාම වැටුප ෙලස රුපියල් 30417.80ක 
(රුපියල් තිසද්හස ් හාරසිය දාහතයි ශත අසූවක) මුදල ද 
2016.08.10 දින දලුෙපොත උපාලි හිමියන්ෙග් බැංකු 
ගිණුමට බැර කර ඇත. 

(ඇ) ඉහත අ (I), (II) හා (ආ) අනුව පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. 

මල් හා විසිතුරු පත ආශිත කර්මාන්තය : ගම්පහ 
දිසත්ික්කය 

க்கள் மற் ம் அலங்கார இைலகள் சார்ந்த 
ைகத்ெதாழில் : கம்பஹா மாவட்டம்  

FLOWER AND EXOTIC LEAF-RELATED INDUSTRY: GAMPAHA 
DISTRICT  

784/’16 
11. ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 

(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 
(අ) ගම්පහ දිසත්ික්කෙය්, මල් හා විසිතුරු පත ආශිත 

කර්මාන්තෙය් නියැෙලන්නන් 5,000ක් පමණ සිටින 
බවත්, සමිති 28ක් මඟින් කියාත්මක ෙමම කර්මාන්තයට 
පසු ගිය රජය දිරිගැන්වීම් ලබා දුන් බවත් එතුමා 
දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  ෙමම කර්මාන්තෙය් නියැෙලන්නන් පිළිබඳව 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස  මට්ටමින්  
සංගණනයක් සිදු කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව, 
ඕකිඩ්, ඇන්තූරියම් සහ විසිතුරු පත වගාකරුවන්, 
අෙළවිකරුවන්, සුළු, මධ්යම සහ මහා පරිමාණ 
වගාකරුවන් සහ මල් අපනයනකරුවන් සංඛ්යාව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iii) වර්ෂ 2015 දී හා 2016 මුල් කාර්තුෙව්දී (අ) හි 
සඳහන් පුද්ගලයන් දිරිගැන්වීමටත්, ව්යාපාරෙය් 
රඳවා ගැනීමටත්, නවකයන් ව්යාපාරයට බඳවා 
ගැනීමටත් ගත් කියා මාර්ග, ලබා දුන් සහන, ඊට 
ෙවන් කළ මුදල සහ පතිලාභ හිමිවූවන් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද?  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) පසු ගිය රජය විසින් කැලණිය විශව්විද්යාලය හරහා ගම්පහ 
උද්භිද උද්යානෙය්  රුපියල් මිලියන 22ක වියදමින් ඉදිකළ 
පටක ෙරෝපණ මධ්යසථ්ානෙය් සිදුකළ පර්ෙය්ෂණ,  
ජනනය කර ඇති මල් පෙභ්ද සහ පැළ ලබා දුන් මල් 
ව්යාපාරිකයින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) கம்பஹா மாவட்டத்தில் க்கள் மற் ம் அலங்கார 

இைலகள் சார்ந்த ைகத்ெதாழி ல் ஈ ப கின்ற 
ஏறக்குைறய 5000  ேபர் இ க்கிறார்கள் என்பைத ம் 
ஏறக்குைறய 28 சங்கங்கள் இயங்கிவ கின்ற 
இக்ைகத்ெதாழி க்கு கடந்த அரசாங்கம் ஊக்குவிப்  
கைள வழங்கியெதன்பைத ம் அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ளவர்கள் ெதாடர்பில் 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  வாாியாக  ெதாைக 
மதிப்பீெடான்  ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 

 (ii )  ஆெமனில், பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கிணங்க 
ஓகிட், அந் ாியம் மற் ம் அலங்கார 
இைலகளின் ெசய்ைகயாளர்கள், சந்ைதப் 
ப த் னர்கள், சிறிய, ந த்தர அளவிலான  
மற் ம் பாாிய அளவிலான ெசய்ைகயாளர்கள் 
மற் ம் க்களின் ஏற் மதியாளர்களின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக யா ; 
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 (iii) 2015 மற் ம் 2016ஆம் ஆண் களின் தல் 
காலாண் ல் (அ) இல் குறிப்பிட்ட ஆட்கைள 
ஊக்குவிக்க ம் ெதாழில் யற்சியில் தக்கைவத் 

க்ெகாள்ள ம் தியவர்கைள ெதாழில் 
யற்சிகளில் இைணத் க் ெகாள்வதற்கும் 

ேமற்ெகாண்ட நடவ க்ைககள், வழங்கிய 
நிவாரணங்கள், அதற்காக ஒ க்கிய 
பணத்ெதாைக மற் ம் நன்ைமெப னர்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா; 

(இ) கடந்த அரசாங்கத்தினால் களனிப் பல்கைல 
கழகத்தி டாக கம்பஹா தாவரவியல் ங்காவில் 

பாய் 22 மில் யன் ெசலவில்  நிர்மாணிக்கப்பட்ட 
இைழயச்ெசய்ைக நிைலயத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
ஆராய்ச்சிகள், உ வாக்கப்பட் ள்ள மலர் வைககள், 
நாற் கள் வழங்கப்பட்ட மலர் ெதாழில் 

யற்சியாளர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்  
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Sustainable Development and 

Wildlife: 
(a) Is he aware that there are nearly 5,000 persons 

involved in the flower and exotic leaf-related 
industry in the Gampaha District with nearly 28 
societies provided with encouragement by the 
previous Government? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether a census has been conducted on 
Divisional Secretaries' Division level on the 
persons involved in this industry; 

 (ii) if so, the number of cultivators and sellers 
of orchids, anthuriums and exotic leaves 
and the number of small, medium and large
-scale cultivators and exporters of flowers 
in relation to each Divisional Secretary’s 
Division separately; and 

 (iii) of the measures taken in 2015 and in the 
first quarter of 2016 to encourage and retain 
the persons mentioned in (a) above in the 
industry and absorb novices into it as well 
as the concessions granted, amount of 
money allocated for that and the number of 
beneficiaries? 

(c) Will he also inform this House of the number of 
researches conducted, species of flowers produced 
and the number of flower businessmen to whom 
plants were given by the Tissue Culture Centre 
established in the Gampaha Botanical Garden 
through the University of Kelaniya by the previous 
Government at a cost of Rs. 22 million?  

(d) If not, why? 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of 
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර 

ලබා ෙදනවා. 

(අ) ගම්පහ දිසත්ික්කෙය් සුවහස ්මල් සමිති 30ක් ඇති අතර 
සාමාජික, සාමාජිකාවන් 2,195ක් පමණ සිටී. ලියාපදිංචි 
සාමාජික, සාමාජිකාෙවෝ ඕකිඩ්, ඇන්තූරියම්, ජර්ෙබරා හා 
විසිතුරු පතික ශාක මිශ වගාවක් ෙලස සිදු කරති. 

(ආ) (i) සුවහස ්මල් සංගම් සාමාජිකයන් පිළිබඳව පමණක් 
ජාතික උද්භිද උද්යාන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
සංගණනයක් සිදු කර ඇත. 

 (ii)  
 

  සුවහස ් මල් සංගම්වල ලියාපදිංචි සාමාජික, 
සාමාජිකාෙවෝ ඕකිඩ්, ඇන්තූරියම්, ජර්ෙබරා හා 
විසිතුරු පතික ශාක මිශ වගාවක් ෙලස සිදු කරති. 
ෙමම සියලුෙදනා සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
වගාකරුවන් ෙව්. අපනයනකරුවන් ෙවත 
ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදන ලබා දීම සිදු කරනු ලබයි.  

 (iii) 2015 වසෙර් හා 2016 වසර මුල් කාර්තුෙව්දී 
ගම්පහ දිසත්ික්කය තුළ විෙශේෂිත පුහුණු වැඩමුළු 
50ක් පමණ පවත්වා පුද්ගලයින් 1,815ක් පමණ 
පුහුණු කර ඇත. 

  අදාළ කාලය තුළදී ගම්පහ දිසත්ික්කය තුළ පිහිටි 
සුවහස ් මල් සමිති සාමාජික, සාමාජිකාවන්ෙග් 
මල් තවාන් 1,000ක් පරීක්ෂා කළ අතර, අවශ්ය 
තාක්ෂණික දැනුම හා උපෙදස ්ලබා ෙදන ලදී.  

  අදාළ කාලය තුළදී ගම්පහ දිසත්ික්කය තුළ 
සාමාජික, සාමාජිකාවන් 88ක් අතර ෙපොලිතීන් 
ගෘහ සැකසීම සඳහා මීටර (100x8) පමාණෙය් UV 
පතිෙරෝධි ෙපොලිතීන් ෙරෝල් 7ක් ෙබදා දී ඇත. 
Department of National Botanic Gardens මඟින් 
ෙපොලිතීන් ලබා ෙදනවා; පුහුණු තාක්ෂණය 
ෙදනවා. ෙම් සඳහා ෙදපාර්තෙම්න්තු අරමුදල් 
මඟින් රුපියල් 747,600.00ක් වැය කර ඇත. 

  අදාළ කාලය තුළදී ගම්පහ දිසත්ික්කය තුළ 
සාමාජික, සාමාජිකාවන් 403ක් අතර ෙසවණ ගෘහ 
සැකසීම සඳහා මීටර 100x3 පමාණෙය් ෙසවණ 
දැල් ෙරෝල් 61ක් ෙබදා දී ඇත. ෙම් සඳහා 
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[ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා] 

  පා.ෙල්. 
ෙකොට්ඨාසය 

සුවහස් මල් 
සංගම් ගණන 

සාමාජිකයන් 
සංඛ්යාව 

01. ගම්පහ 5 297 
02. මිනුවන්ෙගොඩ 3 285 

03. අත්තනගල්ල 4 252 

04. දිවුලපිටිය 2 440 

05. මීරිගම 3 192 

06. බියගම 1   60 

07. මහර 4 223 
08. ජා ඇල 3 110 

09. කැලණිය 1   50 

10. ෙදොම්ෙප් 2 130 

11. මීගමුව 2 156 

එකතුව 30 2,195 
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ෙදපාර්තෙම්න්තු අරමුදල් මඟින් රුපියල් 
1,860,000.00ක් වැය කර ඇත.  

  ගම්පහ දිසත්ික්කය තුළ නිෂ්පාදිත අෙළවි කිරීෙම් 
මල් පදර්ශන පැවැත්වීම සඳහා 10'x10' පමාණෙය් 
කැනපි හට් 146ක් ඉහත මල් සංගම් අතර ෙබදා දී 
ඇත. ෙම් සඳහා ෙදපාර්තෙම්න්තු අරමුදල් මඟින් 
රුපියල් 4,154,868ක් වැය කර ඇත. 

  මල් පදර්ශන පැවැත්වීම සඳහා අවශ්ය පහසුකම් 
ලබා දීම ෙවනුෙවන් අදාළ කාලය තුළදී ගම්පහ 
දිසත්ික්කය තුළ පදර්ශන 26ක් සඳහා රුපියල් 
530,000.00ක මුදලක් ලබා දී ඇත. 

  මාසික රැසව්ීම්වලට සහභාගි වන නිලධාරින් සෑම 
අවසථ්ාවකදීම තාක්ෂණික කරුණු පිළිබඳව 
සාමාජිකයන් දැනුවත් කිරීම සිදු කරයි. 

  නවකයින් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කළ පසු අදාළ තවාන් 
පරීක්ෂා කර අවශ්ය උපෙදස ්ලබා දී සුවහස ්මල් 
සංගම් සඳහා බඳවා ගැනීම් සිදු කරයි. 

  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙම් 
කාරණය කියන්න ඕනෑ. මම ෙම් උද්යානවලට 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ද තුළ ඒ 
උද්යානවල නිලධාරින් සමඟ දිගටම සාකච්ඡා 
පවත්වලා "ඉදිරි දැක්ම" වැඩ පිළිෙවළ හදලා 
තිෙබනවා. ඊෙය්ත් ෙදහිවල සත්ෙවෝද්යානෙය් 
නිලධාරින් පැමිණියා. ගරු මන්තීතුමා ෙම් පශන්ය 
අහමින් අපි දැනුවත් කිරීම ගැන සත්ුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

(ඇ) ගම්පහ උද්භිද උද්යානෙය් පිහිටුවා ඇති පටක ෙරෝපණ 
රසායනාගාරෙය් පරිපාලන කටයුතු කැලණිය 
විශව්විද්යාලය මඟින් සිදු කරනු ලබන අතර, පටක ෙරෝපණ 
මධ්යසථ්ානෙය් පර්ෙය්ෂණ, ව්යාප්ත කර ඇති මල් පෙභ්ද 
සහ පැළ ලබා දුන් මල් ව්යාපාරිකයින් සංඛ්යාව පිළිබඳ 
ෙතොරතුරු කැලණිය විශව්විද්යාලය ෙවතින් විමසා ඇතත් 
ජාතික උද්භිද උද්යාන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ෙමෙතක් 
ලබා දී නැත. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 

පසු ගිය රජය "දිවි නැඟුම" වැඩසටහන යටෙත් විශාල මුදලක් 
වැය කරලා, ෙම් පර්ෙය්ෂණ මධ්යස්ථානය ආරම්භ කළා. නමුත් 
ෙම් ආයතන අතර සම්බන්ධතාවක් නැති බව මා දැනගත්ෙත් ඊෙය් 
දිනෙය්දීයි. ඒ නිසා ෙම් පශ්නය මතු කිරීම සම්බන්ධෙයන් මම ගරු 
ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. මීට 
අදාළ කැලණිය විශ්වවිද්යාලෙය් මහාචාර්යවරුන් කැඳවලා, ඔවුන් 
අතර සම්බන්ධීකරණයක් ඇති කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ෙමොකද, ෙදපාර්ශ්වය අතර සම්බන්ධීකරණයක් නැති බව 
මට ෙපෙනනවා. ඒ නිසා මම ඒ සම්බන්ධෙයන් කියා කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා අහපු 
පශ්නයට අදාළව මම ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමතියි. ඕකිඩ්, 
ඇන්තූරියම් වැනි මල් අපනයනය කිරීම අතින් 2005 අවුරුද්ෙද් අපි 
හිටිෙය් යුෙරෝපෙය් හයවැනි තැනටයි. 2011 අවුරුද්ද විතර 
වනෙකොට අපි 60වැනි තැනට - පහළට - පත්ෙවලා තිබුණා. ඒ 
තරම් පහළ මට්ටමට අෙප් රට පත්ෙවලා තිබුණත්, ශී ලංකා 
අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් සංඛ්යා ෙල්ඛනවලට අනුව 2014 
අවුරුද්ෙද් අපි මල් අපනයනය කිරීෙමන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 14ක් ලබාෙගන තිෙබනවා. මම ගම්පහ උද්භිද උද්යානෙය් 
පැවති වැඩ මුළුවට සහභාගී වුණා. ෙම් අංශෙය් නිරතෙවලා හිටපු  
ලංකාෙව් මහාචාර්යවරුත් ෙම් සමුළුවට සහභාගී වුණා. මහාචාර්ය 

ඒ.ටී. ආරියරත්න මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් තමයි ෙමම 
සමුළුව පැවැත්වුෙණ්. විවිධ ක්ෙෂේත හා අපනයනකරුවන් එක්ක 
සම්බන්ධෙවලා, ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය ඇතුළු 
ෙර්ඛීය අංශ එක්ක වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිෙය්දී ඇති කරන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම් කර්මාන්තය ව්යාප්ත කරන්න 
වාෙග්ම ෙම් කර්මාන්තෙය් නියැෙළන්නන් පුහුණු කරන්න ගරු 
දයා ගමෙග් ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය ඇතුළු ෙර්ඛීය අංශය 
තුළින් සිදු කරන්න පුළුවන්. ෙම් අනුව කියා කිරීම තුළින් තව 
අවුරුදු පහකින් අපට විශාල මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. මා ඇසූ පශ්නය සම්බන්ධෙයන් අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමා දීර්ඝ කථාවක් -දීර්ඝ ෙද්ශනයක්- කළා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මා එතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
පටක ෙරෝපණ මධ්යස්ථානය කැලණිය විශ්වවිද්යාලෙය් 
උපෙද්ශකත්වය යටෙත් පසු ගිය රජය ෙගොඩනැඟුෙව් එම රජෙය් 
අවසාන කාල වකවානුව තුළදීයි. තායිලන්තය, සිංගප්පූරුව වැනි 
රටවලින් මල් පැළ අෙප් රටට ෙගන ඒෙම්දී විශාල මුදලක් ෙම් 
වගාකරුවන්ට ෙගවන්න සිදු ෙවනවා. ෙම්වා නැවත අපනයනය 
කරනෙකොට ෙම්ෙගොල්ලන්ට ලැෙබන ලාභය අඩු නිසා තමයි, 
ගම්පහ උද්භිද උද්යානෙය් ෙම් පටක ෙරෝපණ මධ්යස්ථානය ඉදි 
කෙළේ. ඔබතුමන්ලාෙග් රජය බලයට පත්ෙවලා දැනට වසර 
එකහමාරක විතර කාලයක් ෙවනවා. ඔබතුමා අමාත්යාංශය බාර 
අරෙගනත් ෙම් වනෙකොට වසරකට වැඩි කාලයක් වනවා. නමුත් 
ෙම් ෙවනකල් එහි පතිඵල ලැබී නැහැ. ඒ නිසා ෙම් උද්භිද 
උද්යානෙය් තිෙබන පටක ෙරෝපණ මධ්යස්ථානය මඟින් සහ රට 
තුළ එවැනි තවත් ස්ථාන ස්ථාපිත කිරීම මඟින් වගාකරුවන් වැඩි 
කර ගැනීම සඳහා ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය තුළ යම් වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබනවාද කියන එක තමයි මාෙග් පළමුවන අතුරු 
පශන්ය.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කැලණිය විශ්වවිද්යාලෙය් 

මහාචාර්යවරු සහ මාෙග් උපෙද්ශකවරු වන මහාචාර්ය සරත් 
ෙකොටගම සහ මහාචාර්ය නිමල් ද සිල්වා යන මහත්වරු සමඟ 
සම්බන්ධ ෙවලා අපි කටයුතු කරනවා. කියන්න කනගාටුයි, 
කැලණිය විශ්වවිද්යාලෙයන් ෙහෝ ජාතික උද්භිද උද්යාන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් රාජපක්ෂ රජෙය් අවසන් කාලෙය් බිහි වුණු 
ඒ tissue culture අංශය ගැන මට දැන ගන්න ලැබුෙණ් නැහැ. 
එකල පගතිය ගැනවත් දැන ගන්න ලැබුෙණ් නැහැ. අෙප් 
ඉලක්කය වන්ෙන් ලංකාෙව් හැම ආසනයක්ම නිෙයෝජනය වන 
පරිදි 35,000කට අධික පිරිසක් ෙම් වර්ෂෙය්දී පුහුණු කිරීමයි. මම 
කිව්ෙව් 50,000ක් පුහුණු කරන්න කියලායි. ඒ පුහුණු කරන අය 
මල් අපනයනකරුවන් සමඟ සම්බන්ධ කරනවා. මම ෙම් ගැන 
දැන ගත්ත එක ෙබෙහොම ෙහොඳයි. Tissue culture කියන අංශය 
අපි දියුණු කරන්න ඕනෑ. කැලණිය විශ්වවිද්යාලෙය් සහ මාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් අදාළ නිලධාරි මහත්වරු සමඟ සාකච්ඡාවක් 
පවත්වලා, අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය පියවර ගන්නවා. අපි 
කවුරුන් ෙහෝ කර තිෙබන කිසි ෙහොඳ ෙදයක් වහන්ෙන් නැහැ. 
වංචාවක්, ෙහොරකමක් වුණා නම් ඒ ගැන පරීක්ෂණ පවත්වනවා.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් මහාචාර්යවරුන්ෙග් 
උපෙදස් අර ෙගන, ගම්පහ දිස්තික්කෙය් -විෙශේෂෙයන්ම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දිවුලපිටිය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්- මල් අපනයන ගම්මානයක් 
සෑදීම සඳහා පසු ගිය රජෙය් වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණා. ෙම් රජය 
පත්වීමත් සමඟ දැන් එය නැවතිලාද තිෙබන්ෙන් කියලා මම 
අහන්න කැමැතියි. කටුනායක ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළට 
ආසන්න පෙද්ශයක් නිසාත්, ඒ වාෙග්ම ගරු ඇමතිතුමා 
නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කයට ෙබොෙහොම ආසන්න පෙද්ශයක් 
නිසාත්, ෙපොල්වතු වැනි විශාල වතු තිෙබන පෙද්ශයක් නිසාත්, 
මල් අපනයනකරුවන් වැඩි කර ගැනීම සඳහා ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
ඉදිරියට ෙගන යනවාද කියලා මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න 
කැමැතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රුපියල් මිලියන තිස් 

ගණනක් වැනි මුදලක් වියදම් කළා කියලා ඊෙය් ෙම් වාර්තාෙවන් 
තමයි මට දැන ගන්න ලැබුෙණ්. මම ඒ නිලධාරින්ටත් ෙදොස් 
කිව්වා, ඒ සම්බන්ධෙයන් මා දැනුවත් ෙනොකිරීම පිළිබඳව. මම 
වහාම -[බාධා කිරීමක්] ඉන්න, ඉන්න. මම ඔබතුමාෙග් පශ්නයට 
උත්තර ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්] හරි, හරි. ඇයි, ඔච්චර 
පනින්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] ඉන්න ෙකෝ. අෙන්! ටිකක් ඉන්න 
ෙකෝ, මම උත්තර ෙදනකල්. මම පරීක්ෂණයක් කරනවා, ගරු 
නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. රුපියල් මිලියන තිස් ගණනක් වියදම් 
කරලා පටක ෙරෝපණ මධ්යස්ථානය ආරම්භ කළා කියන එක ගැන 
මම පරීක්ෂණයක් කරනවා. ගරු මන්තීතුමනි, දිවුලපිටිෙය් 
අපනයනකරුවන් එකසිය තිස් ගණනක් ඉන්නවා.  

ඒ මහත්වරු මා හමු වුණා. ඒ අය අෙප් සාකච්ඡාවලටත් ආවා. 
එතුමන්ලා විසිඑක්ෙවනි දා සිට පදර්ශනයක් පවත්වනවා. ඒ 
පදර්ශනයට මාත් සහභාගි වනවා. මම ඒ පදර්ශනයට යන්ෙන් 
ෙමොකටද? ෙම් අයට අත ෙදන්න.  

ඒ සල්ලිවලට වුණු ෙද් සම්බන්ධෙයන් ෙසොයන්න මම 
පරීක්ෂණයක් කරනවා. පරීක්ෂණයක් කරලා මැතිවරණය 
කාලෙය් ඒ සල්ලිවලට ෙමොනවාද වුෙණ් කියලා මම ෙසොයනවා. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පශ්නයට නිවැරදි 

පිළිතුර ලැබුෙණ් නැහැ. මම ඇහුෙව් මල් අපනයන ගම්මානයක් 
සෑදීම සඳහා දිවුලපිටිය පෙද්ශය ෙතෝරා ෙගන තිෙබන නිසා එම 
කටයුතු වර්ධනය කරන්න ගරු ඇමතිතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබනවාද කියලායි. එෙහම නැතිව පරීක්ෂණයක් පිළිබඳව 
ෙනොෙවයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමාට වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද කියලායි 

අහන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එතැන වුෙණ් මනාප වර්ධනයක්ද, මල් වර්ධනයක්ද කියලා 

මම ෙසොයා බලනවා. අපි දිවුලපිටිෙය් මල් අපනයන ගම්මානය 
සෑදීෙම් කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒ තුළින් ෙම් රජෙය් පතිපත්ති 
තුළ දුප්පත් කාන්තාවන්ට ස්වයං ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක් අපි 

කියාත්මක කර ෙගන යනවා. හැබැයි, මනාප වර්ධනය වු ණාද, මල් 
වර්ධනය වුණාද, ෙමොකක්ද වුෙණ් කියන එක පිළිබඳවත් මම 
පරීක්ෂණ කරනවා.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්ෙවනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා අතුරු පශ්න තුනම ඇහුවා. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම අතුරු පශ්න ෙදකයි 

ඇහුෙව්. මට තව එක අතුරු පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවා.  

මෙග් තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය මම අහනවා. අගමැතිතුමා ෙහෝ 
අෙප් විෂයය භාර ඇමතිතුමා ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙදනවා නම් 
ෙහොඳයි. මල් පැළ, මල් ෙපෝච්චි, nets, gloves වැනි ෙද්වල් ලබා 
දීලා පසු ගිය රජෙයන් ෙම් කර්මාන්තය සඳහා විශාල විධියට 
ආධාර කළා. ඒ වාෙග්ම ෙම් කර්මාන්තෙය් නියැ  ෙලන අයට 
සහනදායී ෙපොලියට ණය ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම ඔවුන් 
ෙවනුෙවන් වැඩසටහන් ගණනාවක් කියාත්මක කළා. ඒ 
වැඩසටහන්වලට රුපියල් ලක්ෂ 50ක මුදලක් ෙවන් කරලා 
තිබුණා.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අපි ඒ කර්මාන්තෙය් නියැෙලන අයට දැල් ලබා ෙදනවා; 

තාක්ෂණ පුහුණුව ලබා ෙදනවා. ඒ කර්මාන්තෙය් නියැෙලන 
කාන්තාවන්ට හරි, තරුණයන්ට හරි, ඔබතුමාට වුණත්, ඕනෑ 
ෙකෙනකුට අපි අවශ්ය ෙද්වල් ලබා ෙදනවා. Gampaha Botanical 
Garden එක, ගෙන්වත්ත ඖෂධ පැළෑටි උද්යානය, Hambantota 
Safari Park එක වාෙග්ම නුවරඑළිය වැනි පෙද්ශවලත් අෙප් 
උද්යාන තිෙබනවා. ෙම් තැන්වල ඒ ළමයි පුහුණු කරනවා. ඒ, 
එකක්. අපි ලබා ෙදන්ෙන් තාක්ෂණික පුහුණුව පමණක් ෙනොෙවයි. 
මල් වර්ධනය කිරීම සම්බන්ධවත් අපි ඒ අය පුහුණු කරනවා. 
Tissue culture එකත් එක්තරා මට්ටමකට අපි දියුණු කරනවා. අපි 
ඒ අයට ෙම් කර්මාන්තයට අවශ්ය දැල් ලබා ෙදනවා; බෑග් ලබා 
ෙදනවා. ඒ අයට ණයක් ෙදන්න බැංකු එක්ක වැඩ පිළිෙවළකුත් 
අපි ඇති කර තිෙබනවා. අපි ඒවා වර්ධනය කරලා ව්යාප්ත කරනවා 
මිසක් ඒවා කපා හරින්ෙන් නැහැ. අෙප් මල් අපනයනය පහළ 
බැස්සා. 2005 වර්ෂෙය් මල් අපනයනෙයන් අපි සිටිෙය් යුෙරෝපෙය් 
හයෙවනි තැනටයි. අවුරුදු 10ක් යද්දි අපි හැටෙවනි තැනට පහළ 
බැහැලා තිෙබනවා. අගමැතිතුමනි, ෙම් කර්මාන්තෙයන් අපට 
විශාල මුදලක් හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම් වැඩ පිළිෙවළට 
අපි මුල්තැනක් ෙදනවා. අපනයන මණ්ඩලෙය් නිලධාරිනුත් සහාය 
කර ෙගන දයා ගමෙග් ඇමතිතුමා එක්ක අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා ෙම් කරුණ ෙත්රුම් කරන්න ෙගොඩක් ෙවලාව ගත්තා.  
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[ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා] 
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ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
"Development Plan for Floriculture Industry" නමැති ෙම් 

වාර්තාව මම table* කරනවා.  
ෙම් කමිටුෙව් ඉන්ෙන් මහාචාර්යවරු. ෙම් අය එක්ක උද්භිද 

උද්යාන නිලධාරින් තරහයි. ඔවුන් එකිෙනකා හැප්පිලා. ෙමොකක් 
හරි වංචාවක් ෙවලා තිෙබනවා.  මම අද උෙද් ෙප්රාෙදණිය උද්භිද 
උද්යානෙය් අධ්යක්ෂ ජනරාල් නානායක්කාර මැතිතුමාෙගන් ෙම් 
ගැන ඇහුවා. Sir, I also want to mention this.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
You have taken a lot of time answering this Question.   
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Sir, just give me a minute. I will read the names of the 

Members of the Committee which prepared the 
Development Plan for Floriculture Industry. Prof. A.R. 
Ariyaratne, Secretary/ Director, Sri Lanka Council for 
Agricultural Research Policy; Mr. H.D. Ratnayake, 
Additional Secretary (Technical), Ministry of Sustainable 
Development and Wildlife; Mr. Bhathiya 
Sumithrarachchi, Consultant, Ministry  of Sustainable 
Development and Wildlife; Mr. Ruwantha Samaranayaka, 
Adviser to the Hon. Minister of Sustainable Development 
and Wildlife; Prof. Sriyani Peiris, Professor, Horizon 
Campus, Malabe; Ms. Gayani Wijayathilake, Assistant 
Director, Export Development Board; Dr. S.M.P. Chandra 
Padmini, Senior Research Officer, Sri Lanka Council for 
Agricultural Research Policy යනාදීන්ෙගන් සමන්විත 
ෙපෞද්ගලික අංශයත් සම්බන්ධ වුණු කමිටුවකින් වාර්තාවක් හදලා 
තිෙබනවා. මම ඒ වාර්තාව දැන් ගරු අගමැතිතුමාට ෙදනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 12-790/'16-(1), ගරු විදුර විකමනායක මහතා. 
 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 

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

 
 

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

පරිපාලන ෙසේවා විභාග : උතුරු හා නැ ෙඟනහිර 
මධ්යසථ්ාන  

நி வாக ேசைவக க்கான பாீட்ைசகள்:      வடக்கு, 
கிழக்கில் பாீட்ைச நிைலயங்கள் 

 ADMINISTRATIVE SERVICE EXAMINATIONS:  CENTERS IN 
NORTH AND EAST 

799/’16 
14. ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
       (மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
       (The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 

 අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ශී ලංකා අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවය (SLEAS), ශී 
ලංකා පරිපාලන ෙසේවය (SLAS) වැනි ෙසේවා 
සඳහා බඳවා ගැනීෙම් විවෘත හා සීමිත තරග විභාග 
පවත්වනු ලබන්ෙන් ෙකොළඹදී පමණක් බවත්; 

 (ii)  ෙකොළඹ විභාග මධ්යසථ්ානවලදී පමණක් ඉහත කී 
විභාග පැවැත්වීම මඟින් දුර බැහැර පෙද්ශවල 
අයදුම්කරුවන්ට ගැටලුවලට මුහුණ දීමට සිදුවන 
බවත්;  එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) අයදුම්කරුවන් මුහුණ ෙදන ගැටලු පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කර, ඉදිරි කාලෙය්දී උතුරු හා නැ ෙඟනහිර 
පළාත්වල ෙමවැනි විභාගයන් පැවැත්වීම සඳහා පියවර 
ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i)      இலங்ைக கல்வி நி வாக ேசைவ (SLEAS), 
இலங்ைக நி வாக ேசைவ (SLAS) ேபான்ற 
ேசைவக க்கு ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்வதற்கான 
திறந்த மற் ம் மட் ப்ப த்தப்பட்ட ேபாட் ப் 
பாீட்ைசகள் ெகா ம்பில் மட் ேம நடத்தப்ப  
கின்றன என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பாீட்ைசகள் ெகா ம்பி ள்ள பாீட்ைச 
நிைலயங்களில் மாத்திரம் நடத்தப்ப வதன் 

லம் ரப் பிரேதசங்களி ள்ள விண்ணப்ப 
தாரர்க க்கு சிக்கல்கைள எதிர்ெகாள்ள ேநாி  
கின்றெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) விண்ணப்பதாரர்கள் எதிர்ேநாக்க ேநாி கின்ற 
சிக்கல்கள் ெதாடர்பாக கவனம் ெச த்தி, 
எதிர்காலத்தில் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் 
இவ்வாறான பாீட்ைசகைள நடத்த நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபயில் 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware that- 
 (i) the open and limited examinations for 

recruitment to Sri Lanka Educational 
Administrative Service (SLEAS) and Sri 
Lanka Administrative Service (SLAS) are 
conducted only in Colombo; and 

 (ii) the candidates in far away areas face 
difficulties due to the fact that the aforesaid 
examinations are conducted only in the 
examination centres in Colombo? 
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*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(b) Will he inform this House whether action will be 
taken to conduct such examinations in the 
Northern and Eastern Provinces in the future, 
paying attention to the difficulties faced by the 
candidates? 

(c) If not, why? 
 

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இந்தக் ேகள்விக் 

கான பதிைல நான்  வழங்குகின்ேறன்.  

(அ) (i) ஆம். 

 (ii) ேபாதியள  விண்ணப்பதாரர்கள் ரப் 
பிரேதசங்களில் இல்லாத காரணத்தினால் 
ெகா ம்பில் மட் ம் இப்பாீட்ைசகைள நடத்த 
ேநர்ந் ள்ள .  SLAS பாீட்ைச ன்  நாட்கள்  
நைடெப ம். அதில் சுமார் 1,950 ேபர் 
ேதாற் கிறார்கள்.  SLEAS  பாீட்ைச ஒ  
நாள்தான் நைடெப ம். அதில் 1,958 ேபர் 
ேதாற் கிறார்கள். இதனால்  இப்பாீட்ைசகள் 
ெகா ம்பில் நைடெப கின்றன.  

(ஆ) அவசியம் ஏற்படா . 

(இ) இம்மாகாணங்களி ந்  ேதாற் ம் விண்ணப்பதாாி 
களின் எண்ணிக்ைக மிக ம் குைறவாகக் காணப்ப  
கின்ற . ஒ  சில க்காக மாத்திரம் தனிப்பட்ட 
பாீட்ைச நிைலயெமான்ைற ேமலதிகமாக ஏற்ப த்  
வதால், ேதைவயற்ற விதத்தில்  ெப ந்ெதாைகப் 
பணம் ெசலவாகும். இதனால் இப்பாீட்ைசகள் 
ெகா ம்பில் மட் ம் நடத்தப்ப கின்றன  என்பைதத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
வடக்குப் பகுதியி ந்  ஒ சிலர் மாத்திரம் இப்பாீட்ைச 

க க்குத் ேதாற் வதில்ைல. ஒ  centre ஐ ைவப்பெதன்றால் 
எத்தைன ேபர் ேதைவ? 
 

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
Limited examinationக்கு 1,950 ேபர்தான் ெதாி  

ெசய்யப்பட் க்கிறார்கள். அதனால்தான் ெகா ம்பில் மட் ம் 
நடத்தப்ப கின்ற . அதைனவிட அதிகமாேனார் ேதாற்  
கின்ற சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டால்  நாங்கள் அதில் காிசைன 
எ ப்ேபாம்.   
 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
நன்றி.  

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

පශ්න අංක 1 - 456/'16- (1), ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 
මහතා. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 

මහතා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් 

පාලන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.  

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 5 - 634/'16- (1), ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් 

මහතා. 
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා 

සුබසාධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 
සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.  

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 7 -720/'16- (1), ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් 
ඉල්ලනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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13. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම 
මහතා ෙවනුවට) 

       (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு டலஸ் 
அழஹப்ெப ம சார்பாக) 

       (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Dullas Alahapperuma) 

 අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  

(අ) (i) ෙලෝක ඉසල්ාම් රාජ්යයක් සඳහා තසත්වාදය 
වපුරන ISIS සංවිධානයට ශී ලාංකිකයන් බැඳී ඇති 
බව සත්යයක්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ෙම් වනවිට ISIS තසත්වාදය 
ෙවනුෙවන් සටන් කරන බවට ෙහළිදරව් වී ඇති ශී 
ලාංකිකයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එෙසේ සටන් කරද්දී මියගිය බවට ෙතොරතුරු 
අනාවරණ වී ඇති පුද්ගලයන් සිටින්ෙන්ද;  

 (iv) එෙසේ නම්, එම පුද්ගලයන් සංඛ්යාව, ඔවුන්ෙග් නම් 
සහ ඔවුන් මියගිය රටවල් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ISIS සංවිධානෙය් ව්යාප්තිය පිළිබඳව සකස ්ෙකොට 
ඇති සැලසුම්වලට අනුව 2020 දී ශී ලංකාවද 
ඔවුන්ෙග් සටන් භූමියක් ෙලස ෙතෝරෙගන ඇති 
බව සත්යයක්ද; 

 (ii) රාජ්ය බුද්ධි අංශ විසින් ෙම් වනවිට ISIS 
තසත්වාදය ශී ලංකාව තුළ ව්යාප්තිය වැළැක්වීම 
සඳහා ලබා දී ඇති උපෙදස ්කවෙර්ද; 

 (iii) එකී  උපෙදස ්කියාත්මක කිරීම සඳහා බාධා තිෙබ්ද; 

 (iv) ශී ලංකාෙව් කිසියම් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් ෙහෝ 
සංවිධානයක් ෙහෝ රාජ්ය ෙනොවන සං විධානයක් 
I S I S  සංවිධානය සමඟ සම්බන්ධකම් 
පවත්වන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) உலக இஸ்லாமிய இராச்சியத்திற்காக  பயங்கர 
வாதத்ைத விைதக்கின்ற ISIS அைமப்பில் 
இலங்ைகய ம் இைணந் ள்ளனர் என்ப  
உண்ைமயா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், தற்ேபா  ISIS பயங்கரவாதத்திற்கு 
ேபாரா வதாக ெவளிவந் ள்ள இலங்ைகயர் 
களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வா  ேபாரா ம்ேபா  இறந்ததாக 
தகவல்கள் ெவளியாகி ள்ள ஆட்கள் உள்ளனரா 
என்பைத ம்;  

 (iv) ஆெமனில், ேமற்ப  ஆட்களின் எண்ணிக்ைக, 
அவர்கள  ெபயர்கள் மற் ம் அவர்கள் இறந் 

ள்ள நா கள் தனித்தனியாக யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ISIS அைமப்பின்  விஸ்தாிப்  ெதாடர்பாக 
தயாாித் ள்ள திட்டங்களின் பிரகாரம் 2020 இல் 
இலங்ைக ம் அவர்களின் ேபார்க்களமாக ேதர்ந் 
ெத க்கப்பட் ப்ப  உண்ைமயா என்ப 
ைத ம்; 

 (ii) அரச லனாய் ப் பிாிவினால் தற்ேபா  ISIS 
பயங்கரவாதம் இலங்ைகயி ள் பர வைதத் 
த ப்பதற்காக வழங்கப்பட் ள்ள ஆேலா 
சைனகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஆேலாசைனகைளச் ெசயற்ப த்  
வதில் தைடகள் உள்ளனவா என்பைத ம், 

 (iv) இலங்ைகயில் ஏேத ம் அரசியல் கட்சி அல்ல  
அைமப்  அல்ல  அரச சார்பற்ற அைமப்  ISIS 
அைமப் டன் ெதாடர்  ைவத்தி க்கின்றதா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs:  

(a) Will he inform the House- 

 (i) whether it is true that Sri Lankans have 
joined the organization called ISIS, which 
spreads terrorism for a World Islamic State; 

 (ii) if so, how many Sri Lankans have been 
revealed to be fighting for ISIS terrorism at 
present; 

 (iii) whether there are persons who have been 
found to have died fighting in this way; and  

 (iv) if so, how many have so died, what their 
names are and within which countries they 
have died? 

(b) Will he also inform the House- 

 (i) whether it is true that the ISIS has 
envisaged Sri Lanka as a battleground of 
theirs for the year 2020, according to the 
plans prepared on their expansion; 

 (ii) what instructions have been given by the 
state intelligence sections to counter the 
spread of the ISIS terrorism in Sri Lanka; 

 (iii) whether there exist barriers to the 
implementation of such instructions; and 

 (iv) whether any political party, organization or 
a non-governmental organization in Sri 
Lanka maintains links with the ISIS? 

(c) If not, why? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Minister, you can table the Answer. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
Sir, actually, I do not want to table the Answer either. 

Since this Question has a bearing on the national security 
and public safety,  I would seek your approval to refrain 
from replying.  But, if the Member or any other Member 
in this House wishes to have more information pertaining 
to what is in the Question, I am happy to speak to them 
outside the House.  

 

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

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 
 

මැෙල්සියාෙව් ශී ලංකා මහ ෙකොමසාරිසව්රයාට 
එල්ල වූ පහාරය 

மேலசியாவில் இலங்ைக உயர்ஸ்தானிகர் மீதான 
தாக்குதல் 

ATTACK ON SRI LANKAN HIGH COMMISSIONER IN 
MALAYSIA 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) 

යටෙත් ගරු අගාමාත්යතුමා ෙවත ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ICAPP  - International Conference of Asian Political 
Parties - කියන සංවිධානෙය් නවවන සැසිවාරය පසු ගිය 
සැප්තැම්බර් මස 1වන දින සිට 4වන දින දක්වා මලයාසියාෙව් 
ක්වාලාලම්පූර් නුවරදී පැවත්විණ. එම සම්ෙම්ලනෙය් විෙශේෂ 
ෙද්ශනයක් සඳහා ශී ලංකාෙව් පස්වන ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාටද, එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය, මහජන එක්සත් ෙපරමුණ යන පක්ෂවලටද 
ආරාධනය කර තිබුණු බව ඔබතුමා දන්නවා ඇත. 

1. මැෙල්සියාෙව් ශී ලංකා මහ ෙකොමසාරිස්වරයා වශෙයන් 
ඉබ්රහිම් අන්සාර් මහතා - a  career Diplomat who is our 
High Commissioner in Malaysia - කටයුතු කරන බවත්, 
එතුමාට හා එතුමාෙග් නිලධාරින්ට මැෙල්සියාෙව් 
ක්වාලාලාම්පූර් නුවර ගුවන් ෙතොටුපෙළේදී අන්තවාදී ෙකොටි 
හිතවාදීන් පිරිසක් විසින් පහරදී තුවාල සිදු කළ බවත්, 
එමගින් අප කණ්ඩායමට රාජ්යතාන්තිකව හිමිවිය යුතු 
ආරක්ෂාව අහිමිවීම අප රෙට් ෙගෞරවයට හානියක් බවත් 
ඔබතුමා පිළිගන්ෙන්ද? 2016.09.03වන දින අමාත්ය දයා 
ගමෙග්, නිෙයෝජ්ය අමාත්ය අෙනෝමා ගමෙග්, ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායම් නායක දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන ඇතුළු නිෙයෝජිතයන් ශී ලංකාවට පිටත් වීම 

සඳහා ගුවන් ෙතොටුපෙළේ අධි ආරක්ෂක කලාපයට පැමිණි 
අවසථ්ාෙව් මහ ෙකොමසාරිස්වරයා සහ නිලධාරින් 
ඔවුන්ෙග් රාජකාරි ඉටු කරදීමට පැමිණ සිටියා. ඒ 
අවසථ්ාෙව් වුණු සිදුවීෙමන් හානියට පත්කර තිෙබන්ෙන් 
ශී ලංකාෙව් ෙගෞරවය හා රාජ්යතාන්තිකභාවය බව 
පිළිගන්ෙන්ද? 

 ඒකාබද්ධ විපක්ෂය එම සිදුවීම ෙහළා දකින බව ඉතා 
පැහැදිලිව මුලින්ම පකාශ කර සිටියා. පසුව රජය විසින්ද 
ෙම් පිළිබඳව පකාශයක් නිකුත් කර තිෙබනවා. 

2. ශී ලංකාෙව් 5වන විධායක ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා එම සමුළුවට සහභාගි වීම, සමුළුව ඇමතීම සහ  
නිෙයෝජිත පිරිස ් හමුවීම වැළැක්වීමට උත්සාහ කිරීම, 
අවහිර කිරීම, තර්ජනය කිරීම හා ෙකොටි ෙකොඩිය 
ෙපන්වමින් ඉතා අමානුෂික පකාශ කරමින් කටයුතු කිරීම 
සිද්ධ වුෙණ් රාජ්ය ආරක්ෂාව ෙමෙහයවන වැරදි කමය 
නිසා බවත් පිළිගන්ෙන්ද? එය නිවැරදි කිරීමට රජය 
දැන්වත් අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන්ද? 

 නිෙයෝජිතයකු හැටියට මමත් ඒ සමුළුවට සහභාගි වුණා. 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා එම සැසි වාරය 
ඇමතීමට පැමිණි අවසථ්ාෙව් එම සම්ෙම්ලනය පැවති 
සථ්ානෙය් ෙදොරකඩ අසල සිට ෙකොටි අන්තවාදීන් සුළු 
පිරිසක් අශීලාචාර වචන පකාශ කරමින් ඇති කළ 
තත්ත්වය, එම ජාත්යන්තර සමුළුවට සහභාගි වූ ආගන්තුක 
රටක් වූ  ශී ලංකාවට, අෙප් ෙගෞරවයට  මහත් අවමානයක් 
වුණා.  

 පසු ගිය වසර ෙදකකට ෙපර ICAPP අටවැනි සම්ෙම්ලන 
වාරය පැවැත්වූ ෙය් ශී ලංකාෙව්දී. ඒ අවසථ්ාෙව්දී ෙමවැනි 
කිසිදු තත්ත්වයක් ඇති ෙනොවුණු  බව ෙමම සමුළුවට සෑම 
රටකින්ම පැමිණි නිෙයෝජිතයන් සඳහන් කළා.   

 ගරු අගමැතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, යම් පිරිසක් ෙසන්තුල් 
විහාරයට ෙගොස ් විහාරාධිපති සව්ාමීන් වහන්ෙසේට පහර 
දීෙම් අමානුෂික කියාව ගැන ශී ලංකා රජය නිහඬ ඇයි?  -
[Interruption.] Yes, I am just deviating a little from the 
script. ගරු අගමැතිතුමා ෙම්වාට පිළිතුරු ලබා ෙදයි. ඒ 
නිසා සභානායකතුමා කලබල ෙවන්න එපා. අෙප් රට 
පිළිබඳ පශන්යක් අපි අහන්ෙන්.  

3.   ෙමවැනි පිළිෙවත් නිවැරැදි කිරීමට රජය කටයුතු කරනවාද 
සහ ශී ලංකාව හා මැෙල්සියාෙව් මිතත්වයට හානි 
පමුණුවන ඉහත සියලු සිදුවීම් ගැන රජය ගන්නා වූ කියා 
මාර්ග ෙමොනවාද කියන කරුණු මා ගරු අගමැතිතුමාෙගන් 
දැනගන්න කැමැතියි.  

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊෙය් සිට ජාත්යන්තර 
හා ෙද්ශීය ජන මාධ්යවල  සිරසත්ල පවෘත්තිය  ෙමයයි. 

I am not deviating.  

The headline of yesterday's “The Island” newspaper 
states, I quote: 

“Lankan HC in Malaysia assaulted.” 

2016.09.05වැනි දින ''දිවයින'' පුවත් පෙත් ෙමෙසේ සඳහන් 
ෙවනවා.  

''මැෙල්සියාෙව් ශී ලංකා මහ ෙකොමසාරිස් ඩයස්ෙපෝරා පහාරයකින් 
ෙරෝහෙල්''. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා- 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Deputy Speaker, just give me a second, because 

all of us have been party to the ICAPP. I am only 
pinpointing the extreme group of the LTTE who was 
behaving like this. Even the Malaysian Government 
sometimes could be helpless. So, that is the point to 
which I want to draw the attention of all the Hon. 
Members and all political parties in this House. 
 

Then, today’s “Daily Mirror” newspaper states, I 
quote: 
 Attack on Sri Lankan Envoy :  Five arrested.” 
It does not give any information as to who has been 
arrested. 

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2016 සැප්තැම්බර් මස 06 
වැනි දා "දිවයින" පුවත් පෙත් පධාන සිරස්තලය යටෙත් 
තිෙබනවා, "මැෙල්සියානු මහ ෙකොමසාරිස්ෙගන් කරුණු විමසයි" 
කියලා. රජය කරුණු අහලා තිෙබනවා. ඊළඟට, එදිනම  "ලක්බිම" 
පුවත් පත වාර්තා කරනවා, "ලංකාෙව් ෙකොමසාරිස්ට 
අමාත්යාංශෙයන් කැඳවීමක්" කියලා. ඒ වාෙග්ම, මැෙල්සියාෙව් ශී 
ලංකා මහ ෙකොමසාරිස්ට පහර දුන් පින්තූර අද පුවත් පත්වල මුල් 
පිටුවල පළ ෙවනවා.  ගරු අගමැතිතුමනි, පහර දුන් ආකාරය 
ජනමාධ්යය පළ කරළා තිෙබනවා. විවෘත පෙද්ශෙය් ෙනොෙවයි 
ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ අභ්යන්තර පෙද්ශයට ඇතුළු වී තමයි ෙමය 
සිදු කර තිෙබන්ෙන්. ෙම් විධියට අෙප් තානාපතිවරෙයකුට පහර 
ෙදන්නට ෙකොටි තස්තවාදීන් - There is an international 
convention; you would accept that all the diplomatic 
personnel have to be protected.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ජීවිතයට හානි කරන බවට 
වචන පාවිච්චි කරමින් පැමිණි ෙම් කණ්ඩායම ඉතා පැහැදිලිව 
එල්ටීටීඊ ෙකොටි තස්තවාදී කණ්ඩායමක අතෙකොළුවක් බව ෙපනී 
යනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව පිළිබඳව රජය  
ෙමෙලස අඩුෙවන් කටයුතු කරන්ෙන් ඇයි කියන පශ්නය ඉතාම 
ඕනෑකමින් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී අගමැතිතුමා ෙවත ෙයොමු 
කරනවා. 

I do not blame the Malaysian Government. They had 
done whatever was possible after the incident took place. 
Their security personnel moved in to give protection to 
His Excellency Mahinda Rajapaksa. But, what has our 
Government done? This is what should be answered, 
Hon. Prime Minister. 

Thank you. 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඉතා වැදගත් පශ්නයක් මතු කළා. 
විෙශේෂෙයන්ම 2016 සැප්තැම්බර් 04වැනි දින මැෙල්සියාෙව්         
ශී ලංකා මහ ෙකොමසාරිස්  ඊබාහිම් අන්සාර් මහතාට එල්ල වූ 
පහාරය ශී ලංකා රජය තරෙය් ෙහළා දකින බව අමුතුෙවන් 
කියන්නට වුවමනා නැහැ. මම ඒ ගැන කියා කළා. මම ඒ 
ෙවලාෙව්ම අෙප් වැඩ බලන විෙද්ශ ඇමතිතුමාට නිෙයෝග දුන්නා, 
ෙමරට මැෙල්සියා මහ ෙකොමසාරිස්ව එදින උෙද්ම කැඳවලා ෙම් 
සිද්ධිය ගැන අෙප් අපසාදය පකාශ කරන්නට කියලා.  

අෙප් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් සහ රජෙය් යුතුකම තමයි  
අෙප් මන්තීතුමන්ලාට, ඇමතිතුමන්ලාට සහ අෙනක් අයට විෙද්ශ 
ගමන්වලදී වුවමනා කරන පහසුකම් සලසා දීම.  

මා විෙශේෂෙයන්ම  මන්තීවරයකු  පිට රටකට යනවා නම්, ඒ 
අයට  සැලකිය යුතු ආකාරය කුමක්ද කියලා සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම ඇමතිවරුන්ට, හිටපු අගමැතිවරුන්ට, හිටපු 
ජනාධිපතිවරුන්ට, ඒ සියලු ෙදනාටම පිට රටකට යනවා නම් 
සැලකිය යුතු ආකාරය කුමක්ද කියලා සඳහන් කර තිෙබනවා.   
හිටපු ජනාධිපති  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මැෙල්සියාවට ගිය 
අවස්ථාෙව්ත්, ෙවනත් රටවලට ගිය අවස්ථාවලත් හිටපු  
ජනාධිපතිතුමකු හැටියට එතුමාට ලබා දිය හැකි සෑම පහසුකමක්ම 
ලබා දී  තිෙබනවා. වාහන ලබා දී තිෙබනවා.  එෙහත් ආරක්ෂාව 
සම්බන්ධෙයන් කියනවා නම්,   ඇත්ත වශෙයන්ම මා ගියත්,   ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ගියත්,  ෙවන කවුරු ගියත්   
අපි යන විෙද්ශ රෙටන් ආරක්ෂාව ඉල්ලන්න පුළුවන්. අපි යවන 
අයත් එක්ක අපට ෙපොලීසිය යවන්න බැහැ.  අපි එක්ක ෙපොලීසිය 
ගියත්, අවි ආයුධ ෙගනියන්න බැහැ. එම රටවල ආරක්ෂාව  භාර ඒ 
ඒ රටවලටයි. ඒ අනුවයි අපි කියා කෙළේ. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ජපානෙය් ගියත්,  ෙමෙහ සිටියත්, ෙකොරියාෙව් ගියත්, 
හිටපු ජනාධිපතිවරයකු හැටියට දිය යුතු  හැම ආධාරයක්ම අප 
ලබා දී තිෙබනවා. ඒක අඩු කරලා නැහැ. එතුමාටත්, චන්දිකා  
කුමාරතුංග හිටපු ජනාධිපතිතුමියටත්  ඒ සැලකිලි සියල්ලම අප 
ලබා දී තිෙබනවා.   

ෙම් සිද්ධිය පිළිබඳව  කියන විට,  මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා විෙශේෂෙයන්ම ආසියානු ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
සම්ෙම්ලනෙය් හිටපු සභාපතිවරෙයක්. එම නිසා ෙමම 
සම්ෙම්ලනයට සහභාගි වන  සියලු ෙදනාටම  වුවමනා ආධාර ලබා 
ෙදන්නටය කියා අප මහ ෙකොමසාරිස්තුමාට   දැනුම් දුන්නා. මහ 
ෙකොමසාරිස්තුමා ඒක දැන්වුවා. ඒ අවස්ථාෙව්  විෙශේෂෙයන්ම  
ක්වාලාලම්පූර් නගරෙය් දී  ඒ විහාරස්ථානෙය්ත්,  ඒ සම්මන්තණය 
පැවැති ශාලාව ඉදිරිපිටත් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පැමිණිම ගැන විෙරෝධය පකාශ කරමින්  
සිද්ධින් ගණනාවක්   සිදු වුණා. ෙම්  සිද්ධිය ඇති වුෙණ්,  දයා 
ගමෙග් ඇමතිතුමාත්,  අෙනෝමා ගමෙග් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමියත්, 
දිෙන්ෂ්  ගුණවර්ධන මැතිතුමාත්  සමඟ මහ ෙකොමසාරිස්තුමා   
ගුවන් ෙතොටුපළට ගිය අවස්ථාෙව් දීයි. ඒ අවසථ්ාෙව් දී ඇත්ත 
වශෙයන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා එතැන 
හිටිෙය්ත් නැහැ. ඒ අවස්ථාෙව් එතැන සිටිෙය් ෙම් අය පමණයි. 
අෙප් මහ ෙකොමසාරිස්තුමාට මුහුණ ෙදන්නට සිදු වූ  ෙම් සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන්  මැෙල්සියාෙව් ආණ්ඩුවටත් වගකීමක් තිෙබනවා.   
අෙප් විෙද්ශ තානාපතීන් ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීම ලකාවටත් 
තිෙබනවා. මැෙල්සියාෙව් ආණ්ඩුවටත් ඒ වගකීම තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන් එම සිද්ධිය ගැන ෙමතුමාත්, අෙප් දයා ගමෙග් 
ඇමතිතුමාත්,  අෙනෝමා ගමෙග ්  නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමියත්  කරුණු  
දන්නවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සම්ෙම්ලනය සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරමින් දයා ගමෙග් ඇමතිතුමාත්, අෙනෝමා ගමෙග් 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමියත්  සිටියා. මහජන එක්සත් ෙපරමුණ 
ෙවනුෙවන් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා සිටියා. විෙශේෂෙයන්ම 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන්නට මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා සිටියා. ඒක වැදගත් නිසා  තමයි එතුමා 
කුරුණෑගල සම්ෙම්ලනයට  යන්ෙන් නැතිව,  එතුමා 
ක්වාලාලම්පූර්වලට ගිහින් -  [බාධා කිරීම්] ෙමොකද ඔබතුමන්ලා 
හිනා ෙවන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] එච්චර වැදගත් - [බාධා කිරීම්] මම 
ඔබතුමන්ලාට කියන්ෙන්, -[බාධා කිරීම්]  ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
කියන සෙතක් නම් ඔය සම්ෙම්ලනය නිෙයෝජනය කරන්ෙන් 
නැහැ. අපි දන්නවා, නිෙයෝජනය වන පක්ෂ ෙමොනවාද කියලා. 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙයන්  කියලා ගියා නම්, යන්න  ඉඩ ෙදන්ෙන්ත් 
නැහැ. එෙහම නම් එළිෙය් ඉන්න ෙවනවා, කෑ ගහපු මිනිසස්ු 
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එක්ක. ඒකාබද්ධ විපක්ෂයක්   පිළිෙගන නැහැ. ෙම් ගිෙය් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන්නයි.  වැදගත් රැස්වීමක් නිසා 
ඔබතුමන්ලා සමඟ කුරුණෑගල යන්ෙන් නැතිව  එතුමා 
ක්වාලාලම්පූර් ගියා. ඒක ෙහොඳයි.   

අපි කවුරුවත් ඒක වැරැදියි කියන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙහොඳයි. 
හිටපු සභාපතිවරයකු හැටියට එතුමා පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන්න 
එෙහේ ගියා. අෙප් ජනාධිපතිතුමාත් ඒ ගැන ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ; 
ෙමතුමන්ලාත් ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ. එතුමා එහාට ගියාම 
එතුමාට ආරක්ෂාව සපයන්න ඕනෑ. එම සිද්ධිය අප 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙහළා දකිනවා. ෙම් ගැන විභාග කරන්න කියා 
අප කිව්වා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපට දැනට එන ආරංචිවල 
හැටියට ෙම්කට සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්, "නාම් තමිලර්" - 
"We Tamils" -  "අපි දවිඩ" කියන පක්ෂයයි. ඒ පක්ෂය දකුණු 
ඉන්දියාෙව් තමිල්නාඩුෙව් තමයි කියාත්මක වන්ෙන්. "නාම් 
තමිලර් ඉයක්කම් මැෙල්සියා" කියලා ඒෙක් ශාඛාවක් තිෙබනවා. 
මැෙල්සියා ශාඛාෙව් ඒකට සම්බන්ධ වුණු අය ගැන දැනට කරන 
විභාගවලින් ෙහළි ෙවලා තිෙබනවා, ඒ එක්ෙකෙනක්වත් 
ලාංකිකයන් ෙනොෙවයි කියා. ඒ අය හිටපු ලාංකිකයන්වත් 
ෙනොෙවයි. ලාංකික ෙදමව්පියන්ෙගන් පැවෙතන අයවත් 
 ෙනොෙවයි. ඒ හැම එක්ෙකනාම ඉන්දියානු පුරවැසියන්ට සම්බන්ධ 
මැෙල්සියානු පුරවැසියන්. ඒ අයෙග් ෙදමවුපියන්, නැත්නම් ඊට 
ඉස්සර ෙවලා පරම්පරාව විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දියාෙවන් ඇවිත් 
තිෙබන දවිඩ අයයි. ලාංකිකයන්  ෙනොෙවයි. ඒ ගැන මම ෙම් ගරු 
සභාෙව් විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ. අප විෙශේෂෙයන්ම 
මැෙල්සියාෙව් ෙකොටි සංවිධානය ගැන ෙසොයා බලනවා. ෙමොකද, 
මැෙල්සියාෙව් ඉන්න ෙකො ටි සංවිධානෙය් ශාඛා හුඟක් සම්බන්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙවන කවුරුවත් එක්ක ෙනොෙවයි. ෙක්පී 
සමඟයි. ඔබතුමන්ලා එක්ක ගිවිසුම් ගැහුෙව්, - [බාධා කිරීම්] ෙක්පී 
සමඟයි සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අප දන්නා හැටියට ෙම් 
කණ්ඩායම මැෙල්සියාෙව් Democratic Action Party - පධාන 
විරුද්ධ පක්ෂ එක්ක සම්බන්ධකමක් තිෙබනවා. DAP එ ෙක් ෙවබ් 
අඩවිය කියන්ෙන්, “Malaysia must make its membership in 
the UN Security Council worthwhile by lobbying to pass a 
resolution to refer Sri Lanka to the International Criminal 
Court for War Crimes.”  කියායි. අන්න ඒ පදනම උඩයි ෙම් 
පක්ෂය කියා කරන්ෙන්. සමහර විට ඒ ඡන්ද ගන්න වුවමනා  නිසා 
ෙවන්න ඇති. ෙකෙසේ ෙවතත්,  තවදුරටත් ෙම් පක්ෂ එක්ක කථා 
කරලා කරුණු පැහැදිලි කරන්න අෙප් කණ්ඩායමක් යවන්නයි අපි 
හිතාෙගන ඉන්ෙන්.  "ෙම්ක ෙනොෙවයි ලංකාෙව් සිදු වන්ෙන්, යුද 
අපරාධ සඳහා වූ ජාත්යන්තර අධිකරණයකට යන්න වුවමනාවක් 
නැහැ" කියා කරුණු පැහැදිලි කරලා කියන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

ලංකාව තුළ දීත්, පිටත දීත් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාට ආරක්ෂාව සැපයීම ගැන විෙශේෂෙයන්ම අවධානය 
ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. එතුමාට හානියක් ෙවන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් 
නැහැ. එෙහම කරන්න වුවමනාවකුත් නැහැ. එතුමා ෙම් රෙට් 
ඉන්න ඕනෑ. ෙද්ශපාලනෙය්ත් ඉන්න ඕනෑ. එතුමා සිටියා කියා මට 
නම් කිසිම පශන්යක් නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම "දිවයින" පුවත් පත "ෙකොටි" කියා සඳහන් කර 
තිබුණාම  මම ඒක බැලුවා. ෙමොකද, "දිවයින" පුවත් පත ෙකොටින් 
ගැන ෙහොඳට දන්න නිසා.   

ෙකොටි ගැන දන්නවා නම්, ''දිවයින'' පත්තෙර්ට යුතුකමක් 
තිෙබනවා, අෙප් ෙපොලීසියට වහාම දැනුම් ෙදන්න නැත්නම් 

මැෙල්සියාෙව් ෙපොලීසියට දැනුම් ෙදන්න. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් 
තර්ජනය තිෙබන නිසා තමයි එය නැති කර ගන්න ෙලෝකය 
හිතන්ෙන්. අෙප් දවිඩ ජනතාව ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කිව්වා, ෙම් අය 
ලංකාෙව් අය ෙවන්න බැහැ කියා. ෙමොකද, පන්සලකට ගිහින් 
පහර ෙදන්ෙන් නැහැ කියා. ඉසස්රහට ගිහින් ඕනෑ ෙදයක් කියා 
කෑ ගැහුවාට පන්සලකට ගිහින් ලංකාෙව් ස්වාමීන්වහන්ෙසේ 
නමකට ගහන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ ෙවලාෙව්දීම මට කිව්වා. 
ෙමොකද,  ඒ අය දන්නවා, විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් ආණ්ඩුව සිංහල, 
ෙදමළ, මුස්ලිම් ජනයා එකතු කරන්න හදන බව.  පසුව අපි  
ෙහොයනෙකොට මට ෙම් වාර්තාව ආ ෙව්. ෙමවැනි පශ්න නැති 
කරන්න අද ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා පමුඛ ෙම් 
ආණ්ඩුව කියා කරනවා. ෙදමළ ජනතාව එක්ක කථා කරන්න, 
ෙදමළ ජනතාවෙග් පශ්න විසඳන්න, ඒ වාෙග්ම මුස්ලිම් 
ජනතාවෙග් පශ්න විසඳන්න කටයුතු කරනවා. ඒවා කරන ගමන් 
හැම ෙකනාම ආරක්ෂා කර ගන්න වැඩ කටයුතු කරනවා. ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඒ කාරණය මතු කරපු එක 
ෙහොඳයි. ෙමොකද, ෙම් ඇවිල්ලා තිෙබන තර්ජනය නැති කර ගන්න 
තමයි අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා, ඒ කියන්ෙන් 
ඔබතුමන්ලාෙග් නායකතුමා වැඩ කරන්ෙන් කියන එක මම 
කියන්න කැමැතියි.  

අද තමයි අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 70 ෙවනි සංවත්සරය. 
එදා ගරු ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා කිව්වා "සිංහල ෙහෝ 
ෙව්වා; ෙදමළ ෙහෝ ෙව්වා; මුස්ලිම් ෙහෝ ෙව්වා; මැෙල් ෙහෝ ෙව්වා; 
ෙම් අෙප් රට, ෙම් අෙප් මව්බිම" කියලා. එෙහම  කියලා තමයි එදා 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආරම්භ කෙළේ. ඉතින් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය්  70 ෙවනි සංවත්සරය ෙවලාෙව්  අපිත්, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයත් ඒ වාෙග්ම විපක්ෂෙය් සිටින දවිඩ සන්ධානය,  ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ, විපක්ෂෙය් ඉන්න මහජන එක්සත් ෙපරමුණ 
සහ අනික් පක්ෂත් සමඟ   එකට එකතු ෙවලා  ෙම් පශ්න විසඳා 
ගැනීමට  පියවර ගන්නා බව  මම කියන්න කැමැතියි.  

 පිට රට ඉඳෙගන කෑ ගහන්ෙන් ශී ලාංකිකයන්ට සම්බන්ධ 
දවිඩ අය ෙනොෙවයි. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් කාරණය දකුණු 
ඉන්දියාෙව් ෙද්ශපාලනෙය් ෙකොටසක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
අපි දකුණු ඉන්දියාවටත් යන්නයි ඉන්ෙන්. දකුණු ඉන්දියාෙව් 
පාන්තවලට ගිහින් කියන්න ඕනෑ, අපි ෙම් පශන්ය විසඳාෙගන 
යන බව. දැන් බලන්න,  අපි ඉඩම්  ආපසු ෙදන්න කියාකරෙගන 
යනවා. අපි ශී ලාංකීය අනන්යතාව ඇති කරන්න ඕනෑ. ඒ විධියට 
ශී ලාංකීය අනන්යතාව ඇති කළාම "යුද අපරාධ" කියන තර්ජනය 
නැති ෙවනවා. ඒ අතර, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
මැෙල්සියාවට ගියාම එතැනදී  ඇති වුණු සිද්ධිය ගැන අපි දැන්  
මැෙල්සියානු ආණ්ඩුෙවන් වාර්තාවක් ඉල්ලනවා. ඒ එක්කම අෙප් 
මහෙකොමසාරිස්ට තර්ජනය කරලා ගහන්න ගිය පුද්ගලයන් 
සම්බන්ධෙයනුත් සම්පූර්ණෙයන් නීතිය කියාත්මක කළ යුතුයි 
කියා අපි මැෙල්සියාෙව් ආණ්ඩුවට කියනවා.  

ඒත්, මැෙල්සියාෙව් රාජ්ය ආරක්ෂාව සැපයීම අෙප් ආරක්ෂක 
රාජ්ය අමාත්යාංශෙය් යුතුකම ෙනොෙවයි. මැෙල්සියාෙව් සාමය 
ආරක්ෂා කිරීම, අෙප් නීතිය හා සාමය අමාත්යාංශෙය් යුතුකමක් 
ෙනොෙවයි. ඒ ෙදකම කරන්න ඕනෑ, ඒ රජයයි. අපි දන්න කරුණු 
කාරණා හා සාක්ෂි ඒ අයට වුවමනා නම්, ලබා ෙදන්න අපි 
ලෑස්තියි කියලා පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසාන 
කරනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙම් ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්න අසන ෙවලාව. දැන් 

ඔබතුමාත් කථා කරනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම්ක අපි හැෙමෝටම වැදගත් නිසා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊළඟට, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාටත් අවස්ථාව 

ෙදන්න වනවා. ෙමොකද, එතුමාෙග් පශ්නය නිසා. එතෙකොට අපට 
අද දවෙසේ කාලය?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මෙගන් පස්ෙසේ විපක්ෂ නායකතුමාත් කථා කරන්න ඉන්නවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇත්තටම මහ 

ෙකොමසාරිස්තුමා නිෙයෝජනය කරන්ෙන් අෙප් රට. ඒ නිසා ෙම් 
පහර දීම සිදු වී තිෙබන්ෙන්, අෙප් රෙට් නිෙයෝජනයට. ඒ නිසා ෙම් 
මුළු පාර්ලිෙම්න්තුව විසින්ම එම පහර දීම ෙහළා දැකිය යුතුව 
තිෙබනවා. මැෙල්සියානු රජය බැඳී සිටිනවා, අෙප් මහ 
ෙකොමසාරිස්තුමාට ආරක්ෂාව ෙදන්න. සියලුම රාජ්යයන් 
නිෙයෝජනය කරන මහ ෙකොමසාරිස්වරුන්ට, තානාපතිවරුන්ට  
ආරක්ෂාව ෙදන්න අප බැඳී සිටිනවා වාෙග්ම, ඒ සෑම රටක්ම අෙප් 
මහ ෙකොමසාරිස්තුමන්ලා, අෙප් තානාපතිතුමන්ලා ඇතුළු අෙප් 
රාජ්ය තාන්තික නිලධාරින්ට ආරක්ෂාව ෙදන්න බැඳී සිටිනවා. 
හැබැයි, ෙමතැනදී පැහැදිලි ෙලසම මැෙල්සියානු රජය තමන්ෙග් 
පාර්ශ්වෙයන් එම පිරිසට ලබා දිය යුතු ආරක්ෂාව ලබා ෙනොදී 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ දින වකවානු තුළ පැවැති  තත්ත්වය මාධ්ය 
හරහා අපි දැක්කා. මතු වී තිබුණු එවන් තත්ත්වයක් තුළ 
මැෙල්සියානු රාජ්ය ෙම් පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ 
යුතුව තිබුණා. ඒ නිසා පැහැදිලිවම ෙපෙනන්ෙන්, ඔවුන් ඒ 
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කර නැති බවයි.  

ඒ කණ්ඩායම ගත්ෙතොත් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
අගමැතිතුමා කියූ පරිදිම ඔවුන් ශී ලාංකිකයන් ෙනොෙවයි. ඒක 
නිවැරදියි. ඒ වාෙග්ම ඔවුන් අෙප් උතුෙර් ෙද්ශපාලනය -
විෙශේෂෙයන්ම උතුෙර් ෙදමළ ජනතාවෙග් ෙද්ශපාලනය- ඔවුන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන න්යාය පතෙය් ෙකොටසක් බවට පත් කරෙගන 
තිෙබනවා. හැම විටම උතුෙර් මැතිවරණ ඉලක්ක කර ගනිමින්, 
උතුෙර් ෙද්ශපාලනය ඉලක්ක කර ගනිමින්, ලංකාෙව් පශ්නය 
ඔවුන් උපෙයෝගී කරෙගන තිෙබනවා. නමුත්, උතුෙර් ජීවත්වන 
ෙදමළ ජනතාව ඔවුන්ව අනුගමනය කරන්ෙන් නැහැ. අපට 
මතකයි, පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීම ෙවලා 
තිබුෙණ්  කුමක්ද කියලා. පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී ඔවුන්ෙග් 

ඉල්ලීම ෙවලා තිබුෙණ්, ඔවුන් වාෙග්ම ලංකාෙවත් ඔවුන් 
නිෙයෝජනය කරන කුඩා කණ්ඩායමක් හිටියා. ඒ හැම ෙදනාෙග්ම 
ඉල්ලීම බවට පත් ෙවලා තිබුෙණ්, "උතුෙර් ජනතාව ඡන්ද 
වර්ජනය කළ යුතුයි" කියලා. හැබැයි, ඒ අන්තගාමී හඬට උතුෙර් 
ජනතාව ඇහුම් කන් දුන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි කිසිෙසේත්ම ෙමම 
අන්තවාදී පිරිසත්, උතුෙර් ජනතාවත් කලවම් කර ෙනොගත යුතුයි. 
ෙබොෙහෝදුරට උත්සාහයක් දරමින් තිෙබනවා, ෙම් පශ්නය උතුෙර් 
ජනතාවත් එක්ක කලවම් කර ගැනීමක් කරන්න. එය කිසිෙසේත්ම 
යුක්තිසහගත නැහැ; සාධාරණ නැහැ. ෙමොකද, ඇස් ඉදිරිපිට අපි 
අතර පබල සාක්ෂියක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී ඔවුන්ෙග් වුවමනාව ෙනොෙවයි, උතුෙර් 
ජනතාව නිෙයෝජනය කෙළේ. එම නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙම් තැන තැන පැන නඟිමින් තිෙබන,- එය 
යුෙරෝපෙය් ෙවන්න පුළුවන්; ෙවනත් රාජ්යයන්වල ෙවන්න 
පුළුවන්; ෙම් පැන නඟිමින් තිෙබන අන්තගාමී ව්යාපාරය 
කිසිෙසේත්ම ශී ලංකා ජනතාව අනුබල ෙදන, ආශිර්වාදය ෙදන 
කණ්ඩායම් බවට අපි පත්වීමට ඉඩ කඩ ලබා ෙනොදිය යුතුයි. 
ඔවුන්ෙග් හඬ උතුෙර් නිෙයෝජනය කරන ජනයාෙග් හඬ බවට පත් 
වුෙණොත් තමයි, ඇත්තටම අෙප් රට තුළ පශ්නයක් මතුවීමට ඉඩ 
කඩ තිෙබන්ෙන්. එෙසේ ෙනොවන තාක් කල්,- ඒ හඬ නිකම් 
යුෙරෝපෙය් කෑ ගසමින් හිටියා කියලා; තව ෙකොෙහේ හරි කෑ 
ගසමින් හිටියා කියලා, ඒක අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් හදවත් එක්ක 
සම්බන්ධ වුෙණ් නැත්නම්, ඒවා වා තලයට මුසුෙවන හඬවල් 
විතරයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම නිසා අන්තගාමී 
කණ්ඩායම් විසින් කළ ෙමම පහාරය දැඩි ෙලස ෙහළා දැකිය යුතු 
අතර, ශී ලංකාව තුළ ජීවත් ෙවන සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ජනයා 
අතර ගැටුම් ඇති කරන්න, ඒවා වර්ධනය කරගැනීම සඳහා 
ෙලෝකය පුරා දියත් ෙවමින් තිෙබන ෙම් සුළුතර අන්තගාමී 
කණ්ඩායම් රාජ්ය තාන්තික ෙලස පරාජයට පත් කිරීම සඳහා 
ආණ්ඩුව විසින් පියවරක් ගත යුතුයි කියන ෙයෝජනාවත් අපිට 
තිෙබනවා. ෙම් කරුණ පිළිබඳව අෙප් ස්ථාවරය වන්ෙන් එයයි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම ගරු අගමැතිතුමා ෙවත,-  

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I am sorry, I think Hon. Leader of the Opposition 

wants to speak. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Yes, the Hon. Leader of the Opposition.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Hon. Deputy Speaker, I would like to say a few words 

on this matter. 

I wish to unreservedly condemn, Sir, the incident 
which is now being discussed in this House. Quite apart 
from everything else, any other circumstances that may be 
relevant, the incident by itself needs to be condemned and 
I would urge that stringent action must be taken against 
the offenders.  If they are Sri Lankan citizens - it appears 
to me from the Hon. Prime Minister’s statement that they 
are not - we might even consider whether they should be 
extradited to this country and charged in this country.  

The country is moving towards stability; the country is 
moving towards harmony and it is my submission that 
such incidents are unwarranted.  Foolish action on the 
part of some people, who do not quite realize how 
harmful the consequences of such foolish actions could 
be, should not be encouraged; but on the contrary, should 
be discouraged and terminated.   

Such people do not realize that they are playing into 
the hands of people who do not want stability in Sri 
Lanka, who want the country to be destabilized and to be 
in a state of tension, with the possibility of a conflict 
emerging at any moment. People who have such 
intentions have such intentions only in their self political 
interest and not in the interest of this country. I do not 
think anyone should be so foolish as to play into the 
hands of these people.  

So, we would urge the Government to ensure that 
stringent action is taken against the offenders and the 
stability that prevails in this country is not in any way 
disturbed.   

Thank you, Sir.  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙමම සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් පක්ෂ කිහිපයකම නායකයන් 

ෙම් ගරු සභාෙව්දී අදහස් පකාශ කළා.  ඇත්ත වශෙයන්ම අද අපි 
ආණ්ඩුවක් හැටියට ෙම්වාට ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ. මම ඉතාම 
සතුටින් මතක් කරනවා, සියලු ජන ෙකොටස්වලට; සියලු 
ආගම්වලට; සියලු ජනතාවට එකට ඉන්න පුළුවන් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂයක් හදලා අදට අවුරුදු 70ක් වන බව. ඒ අභිමානවත් 
ෙද්ශපාලන පක්ෂය අද බලෙය් ඉන්න අවස්ථාෙව්දී,  ෙමවැනි 
ෙද්වල් සිදු ෙවන්න ඉදිරිෙය්දී ඉඩ තියන්ෙන් නැහැයි කියලා මම 
පකාශ කරනවා.  

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

කාලෙය් අෙප් මහ ෙකොමසාරිස් කිස් ෙනෝනිස් මහතාට 
නිව්ෙයෝර්ක්වලදී පහර දුන්නා. ඒක දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාට මතක ඇති. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙමොකක්ද කෙළේ? [බාධා කිරීම්] ෙමොකක්ද කෙළේ?  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Dinesh Gunawardena, please. 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, this has been raised by the Hon. 

Dinesh Gunawardena under Standing Order No. 23 (2). 
So, let him speak. 

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

ෙයොමු කෙළේ ඉතාමත් වැදගත් පශ්නයක්. ගරු අගමැතිතුමා එවැනි 
පහත් කථාවන් කියන්ෙන් නැතිව පිළිතුරු දීම ගැන අපි අගය 
කරනවා. හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමායි, කිස ්ෙනෝනිස් මහ ෙකොමසාරිස්තුමායි අතර ෙමවැනි 
පශ්නයක් ඇති වුෙණ් රාතී ෙභෝජන සංගහයකදී, ඒ අය විවිධ 
ෙද්වල් පානය කිරීෙමන් පසුවයි. ඒ සිදුවීම ෙනොදන්නා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා ගැන මම කනගාටු වනවා. එහිදී 
ඇති වූ තත්ත්වයට ෙම් වැදගත් ICAPP එක සමාන කරන්න බැහැ.  
එය ෙකොළඹදී ෙමෙහයවීෙම් වගකීමක් ඔබතුමා යටෙත් තිබුණා. -
[Interruption.] Let me explain. Mr. Sajin De Vass 
Gunawardena is an SLFP Organizer of the Government 
today. You are condemning your own people. Perhaps you 
do not know. ෙම් වගකීමක් නැති කථා කීම පාරා වළල්ලක් 
වාෙග්යි. නමුත්, අපි කථා කරමින් හිටිෙය් ෙම්ෙක් බරපතළකමයි.  

I do not want to make a long statement. Hon. Leader 
of the Opposition also condemned this. It was very clear 
that the attempt was on the former President  Mahinda 
Rajapaksa's life. I was there and I heard what was uttered. 
I do not want to repeat what was said there in this House. 
The Hon. Prime Minister is aware of this and the Hon. 
Lady Deputy Minister is also aware of this. They were 
chasing after the Hon. Mahinda Rajapaksa when he went 
to the temple, when he went to the hotel and everywhere 
he went. So, you should not at all undermine what 
happened to him in Kuala Lumpur.  It is true that the 
Malaysian authorities gave whatever possible assistance.  
But, the problem was Hon. Mahinda Rajapaksa's security 
personnel was not given permission by our country's 
security establishment to go with him. This is the key 
issue which should be addressed by the Hon. Prime 

43 44 



2016  සැප්තැම්බර් 06  

Minister. I am not making any reference to any other 
person. The Hon. Prime Minister should get involved in 
this because it is for defeating the LTTE, Hon. Mahinda 
Rajapaksa is being hunted in this manner.  I use the word, 
"hunt", Hon. Leader of the Opposition. All of us today 
enjoy freedom because the LTTE was defeated and it is 
up to all of us to defend the Hon. Mahinda Rajapaksa and 
give him all the security needed irrespective of political 
views.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා ෙම් ටික කිව්ෙව් ඇයි? 
එහිදී කියපු කතන්දර ඇහුවා නම්, එහිදී කියපු වචන ඇහුවා නම්, 
ඔවුන්ට යම්කිසි ෙදොරටුවකින් ඇතුළු වන්න ලැබුණා නම් සිදු වන 
ෙද්වල් අද කවුරුත් සුදු හුණු ගාන්න හදමින් කියන ෙද්වල් ෙනොව, 
ඊට වඩා බරපතළ ෙද්වල්. ඒ නිසා, ආණ්ඩුවක් හැටියට වගකීෙමන් 
කටයුතු කළ යුතුයි. හිටපු ජනාධිපතිවරුන් ෙලස කටයුතු කළ 
අපෙග් රාජ්ය නායකයන් සියලු ෙදනාට පාර්ලිෙම්න්තු පනතකින් 
අනුමත කර දී තිෙබන පිළිගැනීම රජයක් හැටියට වගකීෙමන් 
යුතුව ආරක්ෂා කළ යුතුයි. It is the office of the ex-President 
that has to be recognized.  Give special security to a person 
who is a target. Please understand, he is a target. That is why, 
the Hon. Prime Minister should give his attention to provide 
the necessary security.  

 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය (ඛනිජ ෙතල් 
සම්පත් සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு  (டாக்டர்) (தி மதி) அேனாமா கமேக - 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage - Deputy Minister of 
Petroleum Resources Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ICAPP එකට දයා ගමෙග් 

අමාත්යතුමාත්, මමත් සහභාගි වුණා. හිටපු ජනාධිපතිතුමාට 
විරුද්ධව ඒ උද්ෙඝෝෂණය ෙගන ගිය ෙවලාෙව් World Trade 
Centre එක ඉදිරිපිට විෙශේෂෙයන් ෙලොකු ආරක්ෂාවක් දී තිබුණා, 
හැම ෙකනාටම ඇතුළට එන්න බැරි වන විධියට. මා හිතනවා, 
100කට වැඩි පිරිසක් ආරක්ෂාවට සිටියා කියා. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා නම් මා දකින්න නැතිව ඇති. මම එළියටත් ගිහින් 
බැලුවා. 100කට වැඩි පිරිසක් ආරක්ෂාව සඳහා ඒ රජෙයන් දී 
තිබුණා. ෙදවන දවෙසේත් ඒ වාෙග්ම ආරක්ෂාවක් දී තිබුණා. ෙදවන 
දවෙසේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා පැමිණිෙය් නැහැ. මහ 
ෙකොමසාරිස්තුමාෙග් නිවෙසේ රාති ෙභෝජන සංගහයක් තිබුණා. 
එදාත් ඒ වාෙග්ම ආරක්ෂාවක් දී තිබුණා. හැබැයි මා හිතන විධියට, 
පසුව දා උෙද් ගුවන් ෙතොටු ෙපොළට යද්දී හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
ගිෙය් නැති නිසාත්, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත්, මාත්, දයා 
ගමෙග් අමාත්යතුමාත් විතරක් යෑම ෙලොකුවට ගණන් ගත්ෙත් 
නැති නිසාත් තමයි මහ ෙකොමසාරිස්තුමා ආරක්ෂාව ඉල්ලුෙව් 
නැත්ෙත්. ඒ රටින් ආරක්ෂාව දුන්නා කියා මම හිතනවා. අපි 
හිතුෙව් නැහැ ඒ තරම් ෙලොකුවට ෙදයක් ෙව්වි කියා. හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව නම් ෙබොෙහෝ දුරට ඒ රටින් දී 
තිබුණා. මා ෙම් ගරු සභාෙව්දී එය කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
ඇත්තටම ඒ රජය ඒ ගැන සැලකිලිමත් ෙවලා තිබුණා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
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, මා ඔබතුමා එන්න                       

කලින් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාෙගන් ඇහුවා, "ෙනෝනිස් 
මහත්මයාට පහර දුන් ෙවලාෙව් ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කෙළේ?" කියා. 
[බාධා කිරීම්]  මහ ෙකොමසාරිස්තුමා. [බාධා කිරීම්] ඒක වුෙණ්- 
[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු අගමැතිතුමා පකාශ 

කළ පරිදි හිටපු ජනාධිපතිතුමාට විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය 
හරහා ලබා දිය යුතු සියලු සැලකිලි අපි ලබා ෙදනවා. එතුමා ඒක 
ෙහොඳින් දන්නවා. අගමැතිතුමා ඒක පැහැදිලි කළා. අෙප් 
අමාත්යාංශය එයට බැඳී ඉන්නවා. ෙමතැනදී අෙප් 
මහෙකොමසාරිස්තුමාට තමයි ඒ අවශ්ය ආරක්ෂාව - security එක- 
ලැබුෙණ් නැත්ෙත්. ඒ පිළිබඳව මැෙල්සියානු මහෙකොමසාරිස්තුමා 
අෙප් අමාත්යාංශයට කැඳවා ඇසල වීරෙකෝන් ෙල්කම්තුමා ඔහු 
සමඟ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. ඔවුන් දැඩි ෙසේ කනගාටුව පළ 
කළා. ඒ අවශ්ය ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්න ඔවුන් ෙපොෙරොන්දු වුණා.  
ඉදිරිෙය්දී ෙම් පශ්නය ඇති ෙනොවන විධියට මැෙල්සියානු රජය වග 
බලා ගන්නවා ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එක කාරණයක් කියන්න 

මට අවස්ථාව ෙදන්න.  

හිටපු ජනාධිපතිතුමා ජපානයට යන ෙකොට තානාපති 
කාර්යාලයට කියලා තිබුණා කිසිම අවශ්ය සත්කාරයක් කරන්න 
එපායි කියලා. [බාධා කිරීම්] ඒ, ඔබතුමා ෙනොෙවයි.  විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශය. ඒ නිසා ෙමතැනදී ඔක්ෙකෝම ඈඳා ගන්නා 
උත්සාහයක් දරන්ෙන් නැහැ. නමුත්, හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
මැෙල්සියාවට යන ෙකොට ඔබතුමන්ලා  විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය භාරව ඉන්නා අය හැටියට ෙහොඳින් දන්නවා එය 
බරපතළ තත්ත්වයක් බව. අෙනක් රටවල් වාෙග් ෙනොෙවයි. අපි 
ෙම්වා කථා කරන්න අවශ්ය නැහැ. ගරු අෙනෝමා ගමෙග් 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමියනි, මම හිටියා, ෙමතුමා හිටියා. ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ තානාපතිතුමාෙගන් ඇවිල්ලා ඇහුෙව් අෙනෝමා 
ගමෙග් ඉන්නවා ද කියලා ෙනොෙවයි,  දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
ඉන්නවාද කියලා ෙනොෙවයි. ඒ ගුවන් යානයට හිටපු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ එන්ෙන් නැති බව ඒ ගුවන් යානෙය් වාර්තාවල 
තිබියදීත් මහෙකොමසාරිස්ට තර්ජනය කෙළේ, "රාජපක්ෂ ඇතුෙළේ 
ඉන්නවාද?" කියලා අහලයි.  ඒ නිසා ෙනොදන්නා ෙද්වල් ෙහොයා 
ගන්න ඕනෑ නම් හරියාකාරව පරීක්ෂණයක් කරන්න.  

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු විපක්ෂ 

නායකතුමාෙග් කථාවට මා සවන් දුන්නා.  ඇත්තටම එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා එතුමා කථා කරපු විධිය ගැන.  ඒ වාෙග්ම 
"ඕනෑ ෙගොෙනකුට යුද්ධ කරන්න පුළුවන්" කියපු කට්ටිය කියන 
කථා අපි ඒ තරම් ගණන් ගන ්ෙන් නැහැ. හැබැයි, අපි ෙම් ෙවලාෙව් 
ගරු අගමැතිතුමාෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ෙද්ශපාලන 
කථාවක් ෙනොෙවයි.  

45 46 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමොකද, ෙම් තත්ත්වය ඉතාම භයානකයි. දැන් 
එතුමන්ලාෙගන් අසන්න තිෙබන්ෙන්, "සතුටුයිද, දැන්?" කියලා 
තමයි. [බාධා කිරීම්] "සතුටුයිද, දැන්?" කියලා තමයි අහන්න 
තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ලබා දුන් අවස්ථාවට 

ස්තුතියි.  

මට කරුණු ෙදකක් නිරාකරණය කර ගැනීමට වුවමනායි. 
පළමුවැනි කරුණ මා ෙයොමු කරන්ෙන් ෙමම විවාදයට අදාළවයි. 
ෙමම විවාදයට අදාළ ෙනොවන ආකාරයට කථා කරන කිරිඇල්ල 
මැතිතුමා ගැන ෙනොෙවයි, මා ෙම් කියන්ෙන්. ෙකොටි සංවිධානෙය් 
ෙකොඩියක් පදර්ශනය කරමින් කණ්ඩායමකට උද්ෙඝෝෂණය 
කිරීමට මැෙල්සියාෙව් අවසරය තිෙබනවාද? [බාධා කිරීම්] ඉන්න 
ෙකෝ. එෙසේ අවසරයක් තිෙබනවාද කියා අෙප් විෙද්ශ කටයුතු 
අංශෙයන් මම අහන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඒ ගැන විෙද්ශ කටයුතු 
අංශෙයන් දැන ගන්න ඕනෑ. එවැනි අවසරයක් තිෙබනවාද? ඒ 
ගැනයි මම අහන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] එෙහම ෙනොෙවයි නම්, ෙකොටි 
ෙකොඩිය පදර්ශනය කර ෙගන උද්ෙඝෝෂණය කරපු 
උද්ෙඝෝෂකයන් එෙවලාෙව් අත් අඩංගුවට ගත්ෙත් නැත්ෙත් ඇයි? 
ඒවා ෙහොයා ගන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්]ඒවා ෙහොයා ගන්න ඕනෑ.  

මට නිරාකරණය කර ගැනීමට තිෙබන ෙදවැනි කරුණ 
ෙමයයි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Mr. Deputy Speaker - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Prime Minister. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු අගමැතිතුමනි, මෙග් කරුණු ඉදිරිපත් කර අවසන් වුෙණ් 

නැහැ.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
වාසුෙද්ව මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසන් කරුණත් ඉදිරිපත් 

කරන්න. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තව එක කරුණක් 

ඉදිරිපත් කිරීමට තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුවට ෙලොකු යුතුකමක් 
තිෙබනවා, ෙම් වාෙග් සිද්ධියක් වුණාම. එහිදී ඉලක්ක කර ගත්ෙත් 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා වුණාම, ෙම් සභාෙව් මන්තීවරෙයකු වුණාම 
ඒ පිළිබඳව ෙම් ආණ්ඩුව විෙශේෂෙයන්ම ගත්තා වූ කියාදාමය 
කුමක්ද කියා සඳහන් කළ යුතුයි. පළමුව ආරක්ෂාව ලබා දීම 
සම්බන්ධවත්, ෙදවනුව සිද්ධිෙයන් පසුව ගත් කියාදාමය 
පිළිබඳවත් ෙම් සභාව ඉදිරිෙය් කරුණු දක්වා නැහැ. නිකම් හිස්, 
සාමාන්ය, ෙපොදු වචන විතරයි කිව්ෙව්. ඒ ගත්තා වූ පියවර 
සම්බන්ධව තීරණාත්මක වශෙයන් විස්තර කෙළේ නැහැ.  

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

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට පකාශයක් කරන්න ඕනෑ 

නම් ඊට පසුව මා කථා කරන්නම්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
අවශ්ය නැහැ. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙහොඳයි. එතුමා මට ෙම් කාරණාව ගැන කිව්වා. මම නැවතත් 

ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියන්න ඕනෑ, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
ආරක්ෂාව ගැන ආණ්ඩුව කැප ෙවලා සිටිනවාය කියන බව. 
ෙමොකක් ෙහෝ පශ්නයක් තිෙබනවා නම් ඒවා විසඳා ගැනීමට 
අවශ්ය පහසුකම් ලබා දීලා  තිෙබනවා. ෙම් ගරු සභාව 
නිෙයෝජනය කරන හැම මන්තීවරෙයකුටම, හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාට, හිටපු ජනාධිපතිතුමියට අවශ්ය කරන ආරක්ෂාව 
අප සලසා දී තිෙබනවා. ඒවා  අෙප් යුතුකම්.  

අෙප් ආරක්ෂක බලෙව්ග ෙයොදවලා අපට ඒ වැඩ කටයුත්ත 
කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්,  ශී ලංකා ෙද්ශය තුළ පමණයි. ඒෙකන් 
කියන්ෙන් ඒ සිදුවීම අමතක කරනවා කියන එක ෙනොෙවයි. 
ෙවනත් රටකට ගියාම ඒ රෙටන් අපි ඉල්ලන්න තිෙබනවා, අදාළ 
ආරක්ෂාව සලසලා ෙදන්න කියලා. මම  විෙද්ශයකට ගියත් 
එෙහමයි. මම ෙම් සැෙර් සිංගප්පූරුවට ගියාම මෙග් ආරක්ෂක 
නිලධාරින් ෙදන්ෙනක් ගියා. එෙහත්, ඒ අයට ගිනි අවි ෙගන 
යන්න බැහැ. ඒ අවස්ථාෙව්දී එතැන බලාෙගන ඉන්න එක විතරයි 
කරන්න පුළුවන්.  ඒ  ඇෙරන්න ෙවනත් ආරක්ෂාවක් කරන්න 
බැහැ. ලංකාෙව් ඉඳන් බල ඇණියක් යවන්න බැහැ, ජනාධිපතිතුමා 
ආරක්ෂා කරන්න; හිටපු ජනාධිපතිතුමාව ආරක්ෂා කරන්න ෙහෝ 
ෙවන කවුරුවත් ආරක්ෂා කරන්න. [බාධා කිරීම්] මම ඔබතුමා 
කියන ෙද් අහෙගන හිටියා ෙන්. විපක්ෂෙය් වුණත්, ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් වුණත් මන්තීවරෙයක් ගියාම ඒ අයට සලකන්න ඕනෑ. ඒ 
යුතුකම කරන්න තිෙබනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුව කාලෙය් විපක්ෂ නායකතුමා හැටියට මම විෙද්ශ 
රටවලට ගියාම මට ඒ සැලකීම ඒ තානාපති කාර්යාලවලින් ලබා 
දුන්නා. ඒ ටික අපි කරන්න ඕනෑ. ඒ ටික අපි කරෙගන යනවා.  
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එතැනදී වුණු සිද්ධිය ෙම්කයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට 
විරුද්ධව එතැන උද්ෙඝෝෂණයක් ෙගන ගියා. එතැනදී ගත්ත 
ආරක්ෂක පියවර ෙමොකක්ද? අන්න, ඒක කියන්න පුළුවන් 
වන්ෙන් මැෙල්සියානු ආණ්ඩුවට පමණයි. පන්සෙල් සිද්ධියක් ඇති 
වුණා. තව සිද්ධියක් ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේදි වුණා. අපි මැෙල්සියානු 
ආණ්ඩුෙවන් ෙම් ගැන කරුණු ඉල්ලලා තිෙබනවා. ෙකොටි ෙකොඩි 
දාෙගන යන එක සමහර විට ඒ ආණ්ඩුවට ඒ ෙවලාෙව්ම 
නවත්වන්න බැහැ. ඒ අය එතැන හැප්පීමකට, ෙල් වැගිරීමකට 
යන්ෙන් නැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ ෙගොල්ලන් එංගලන්තෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තු ව - House of Commons - සුමානයක් වට කරෙගන 
හිටියා. එතැන ෙකොටි ෙකොඩි ගලවන්න ගිෙය් නැහැ. එෙහත්, එයින් 
පිට යන්න ඉඩ දුන්ෙන්ත් නැහැ. මම ඒක දැක්කා. ඒ කාලෙය් 
මටත් විෙශේෂ ෙපොලිස් ආරක්ෂාවක් සලසලා තිබුණා, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට යන්න.  

අෙනක මැෙල්සියානු ෙද්ශපාලනෙය්, “ඩිෙමොකටික් ඇක්ෂන්” 
පක්ෂයත් ෙම්කට සම්බන්ධ කණ්ඩායමක්. ඒ පක්ෂෙය් මතය 
වන්ෙන්ත්, "යුද අපරාධ ෙචෝදනා තිෙබන්න ඕනෑ" කියලා. අපි 
කාෙග්වත් ඒ මතය නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි විෙශේෂෙයන්ම බලන්න 
ඕනෑ, එතැනදී  මහ ෙකොමසාරිස්තුමා සම්බන්ධ  සිද්ධිය ෙමොකක්ද 
කියා. මම ෙම් ගැන කරුණු ෙදකක් කියන්න කැමැතියි. එකක් 
මැෙල්සියානු ආණ්ඩුව කරන පකාශය. මම ඒක කියවන්නම්. 
ෙමොකද, ෙමතැනදී බැන්ෙන් අෙප් ආණ්ඩුවට. හැබැයි, 
මැෙල්සියානු ආණ්ඩුවට ෙහොඳ කිව්වා. 

“Incident  Involving the High Commissioner of Sri Lanka to 
Malaysia and a group of protestors, 4th September 2016  

 “The Government of Malaysia regrets the incident involving 
the High Commissioner of Sri Lanka to Malaysia, His Excellency 
Ibrahim Ansar, and a group of protestors on 4th September 2016 at 
the Kuala Lumpur International Airport. The incident caused minor 
injuries to the High Commissioner.  

The Government of Malaysia expresses its sympathies to His 
Excellency Ibrahim Ansar and gives the assurance that the 
Malaysian authorities will investigate the incident and bring those 
responsible to justice.  

The Ministry of Foreign Affairs of Malaysia will continue to 
work closely with the High Commission of Sri Lanka in Kuala 
Lumpur to ensure that similar incidents will not occur in the 
future.” 

ඒ, මැෙල්සියාෙව් විෙද්ශ අමාත්යාංශෙයන් කර තිෙබන 
පකාශයයි.  

මා තව එක කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. අෙප් 
ඇමතිවරෙයක්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිනියක්, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයක්, අෙප් හිටපු ඇමතිතුෙමක්,  ඒ වාෙග්ම  හිටපු 
ජනාධිපතිවරයාත් ඒ රෙට් ඉන්න අවස්ථාෙව්දී ෙමවැනි සිද්ධියක් 
ඇති වුණාම ඒ ගැන විවිධ මාධ්යවලින් වාර්තා කරනවා. 
මාධ්යෙයන් ඒවා වාර්තා කරන්නට ෙවනවා. එෙහම වාර්තා කරන 
අවස්ථාවලදී  සමහරවිට ෙමය ෙපන්වන්ෙන්, "ෙකොටිෙයක් ගැහුවා, 
හාමුදුරුවන්ටත් ගැහුවා " කියලායි. ඒ ෙම්ක  ගිනි තියන්න. 
ෙබ්රුවල නිෙයෝජනය කරන මන්තීතුමා දන්නවා, ෙකොෙහොමද  
මීට ඉස්ෙසල්ලා   ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙබ්රුවල ගිනි තිබ්ෙබ් කියන එක.  
ඒ ගැන අමුතුෙවන් කියන්න  වුවමනා නැහැ.  ඒ නිසා මම 
මාධ්යයට කියනවා, මීට වඩා වගකීමකින් කියා කරන්නය කියා. 
ෙම් ගැන අපිත් ෙසොයා බලන්නම්.  

අෙනක, මැෙල්සියාෙව් ජනාධිපතිතුමා අෙප් හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙහොඳ මිතෙයක්. හිටපු  ජනාධිපතිතුමාට කිසිම 
හානියක් ෙවන්නට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් මැෙල්සියාෙව්  
සිද්ධිය  තවදුරටත් ඇදෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න  එපා. එය අෙප් 
මිත රටක්. එතුමාත් සමඟ ළඟින් ආශයක් තිෙයනවා. ෙමතැන අඩු 
පාඩුවක් සිදු වුණාද, නැද්ද,  ෙමොකක්ද  වුෙණ්  කියා ෙසොයා බලා 
අපි සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ලබා ෙදමු. මම කියන්ෙන් ඒකයි. ෙම් 
ගැන වාද කරන්න යාෙමන්  සිදුවන්ෙන් මැෙල්සියාෙව් ආණ්ඩුව 
අපි  හිර කරන එකයි. වුවමනා නැහැ, ඒක. ෙම් ගැන කරුණු 
ෙසොයා බලා  ගරු කථානායකතුමාටත්, සභාවටත් අපි දැනුම් ෙදමු. 

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

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මැතිතුමා.   

 
II 

 

වන්ෙන්රිකුලෙම්  වී ගබඩාවක් සහ වී විය ළන 
සථ්ානය ක් පිහිටුවීම 

 வன்ேனாிக்குளத்தில் ெநற்களஞ்சியசாைல மற் ம் 
ெநல் உலர்த் ம் தளம் அைமத்தல்  

ESTABLISHMENT OF A  STORE AND A DRYING PLACE FOR 
PADDY AT VANNERIKULAM 

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

ெபா ளாதார அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சர் ெகளரவ பீ. 
ஹாிசன் அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க அ மதித்ததற்கு 
உங்க க்கு நன்றி கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.   

கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில், கைரச்சி பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி க்குட்பட்ட வன்ேனாிக்குளம் கிராமமான  
கிளிெநாச்சியி ந்  24 கிேலா மீற்றர் ெதாைலவில் 
அைமந் ள்ள . 1953ஆம் ஆண்  உ வாக்கப்பட்ட 
இக்கிராமத்தில் தற்ேபா  458 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த சுமார் 
1,658 ேபர் வாழ்ந் வ ம் நிைலயில், இவர்கள  பிரதான 
வாழ்வாதாரமாக விவசாயம் விளங்குகின்ற . இங்கு பிரதான 
நீர் லமாக விளங்குவ  மண்டல்கல் ஆற் ப்ப ைகயின்கீழ் 
உ வாக்கப்பட்ட வன்ேனாிக்குளம், ேதவன்குளம் 
ஆகியவற்ைற ஒன்றிைணத் க் கட்டப்பட்ட 1,713 ஏக்கர் அ  
நீைரக் ெகாள்ளளவாகக் ெகாண்ட வன்ேனாிக்குளமாகும். 
இதன்கீழ் 120 பயனாளிகள் தலா 3 ஏக்கர் தம் 360 ஏக்காில் 
ெநற்பயிர்ச் ெசய்ைகைய ேமற்ெகாண்  வ கின்றனர். ேமற்ப  
வன்ேனாிக்குளத்ைத ேம ம் அபிவி த்தி ெசய்  
அப்பகுதிக்கான உவர் நீர்த் த ப்  அைண ஒன்ைற ம் 
நிர்மாணிப்பதன் லம் தற்ேபா  உவர் நீர் உட் குதல் 
காரணமாகக் ைகவிடப்பட் ள்ள சுமார் 1,200 ஏக்காி ம் 
ெநற்பயிர்ச்ெசய்ைகைய ேமற்ெகாள்ள ெமனத் ெதாிய 
வ கின்ற .  

இந்த நிைலயில், ேபாக்குவரத் ப் பிரச்சிைன காணப்ப ம் 
இப்பகுதியில் உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் ெநல் ைன 
உடன யாக விற்பைன ெசய்ய யா ள்ள . எனேவ, 
உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் ெநல்ைலக் களஞ்சியப்ப த்தி 
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ைவப்பதற்கும் உலர ைவப்பதற்கும் வசதிகள் இன்ைம 
காரணமாக இப்பகுதி விவசாய மக்கள் ெப ம் 
பாதிப் க்க க்குள்ளாகி வ வதாகத் ெதாிய வ கின்ற . 
இக்கிராமத்  விவசாய மக்க க்கு ேமற்ப  வசதிகைளச் 
ெசய் ெகா த்தால், அவர்களால் தங்கள  உற்பத்திைய 
ேம ம் பய ள்ள வைகயில் ேமற்ெகாள்ளக்கூ ய 
வாய்ப் க்கள் ஏற்ப ம். இத டாகக் கிராமியப் 
ெபா ளாதாரம் ேம ம் வளர்ச்சி ற் , அதன் லம் ேதசிய 
ெபா ளாதாரத்திற்கான சிறந்தெதா  பங்களிப்பிைன ம் 
வழங்க ம்.  

வன்ேனாிக்குளம் பகுதியில் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற 
ெநல் ைனக் களஞ்சியப்ப த்தி ைவக்கக்கூ ய வைகயில் 
ேபாதிய வசதிகைளக் ெகாண்ட ெநற்களஞ்சியசாைல 
ஒன்ைற ம் ெநல் ைன உலர ைவப்பதற்கான 
தளெமான்ைற ம் அைமக்க நடவ க்ைக எ க்க மா? 

ேமற்ப  என  ேகள்விக்கான பதிைல ம் எ க்கப் 
பட ள்ள நடவ க்ைக ெதாடர்பான விளக்கத்ைத ம் ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் வழங்குவார் என எதிர்பார்க்கின்ேறன். 
நன்றி.  

       
ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 
 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු  ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද 

මැතිතුමා  ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ඉදිරිපත් කරන ලද 
පශ්නය සම්බන්ධෙයන් මෙග් පිළිතුර ෙමයයි.  

අප දැනට උතුරු පළාෙත් මධ්යස්ථාන 19ක  වී මිලදී ගැනීෙම් 
කටයුතු සිදු කරනවා. එතුමා ඉදිරිපත් කළ කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් දැනට අප කියාත්මක කරන කරුණු මා 
විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්නට කැමැතියි.  

උක්ත කරුණ සම්බන්ධෙයන් එතුමා ඉදිරිපත් කළ පශ්නෙය් 
සඳහන් වන්ෙන්රිකුලම් පෙද්ශෙය් වී අස්වැන්න මිලදී ගැනීම 
සඳහා දැනට ෙපරියප්පන් ගබඩාව විවෘත කර ඇත. අපට 
වන්ෙන්රිකුලම් පෙද්ශෙය් රජෙය් ගබඩා හැටියට තිෙබන්ෙන් 
ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථානෙය් ගබඩායි. ඒ ගබඩා  
සම්බන්ධෙයන් දැනට අප ඉල්ලීම් කර තිෙබනවා. ඒ ගබඩා 
ලැෙබන ෙතක් -වන්ෙන්රිකුලම් සිට ෙපරියප්පන්කුලම්  ස්ථානයට 
කිෙලෝ මීටර්  හතක දුරක් තිෙබනවා- අප දැනටත්  එතැන 
ගබඩාවක් විවෘත කර තිෙබනවා. අපට ඒ ගබඩා ලබා ෙදන්න 
ෙගොවිජන ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව දැනට එකඟතාව පළ කර 
තිෙබනවා. ෙම් සතිය ඇතුළත ඒවා ලබා දුන්ෙනොත් එතුමාෙග් 
ඉල්ලීම පරිදි එම ස්ථානෙය්  වී මිලදී ගැනීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවාය කියන එක විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම පෙද්ශෙය් නාඩු වී 
සඳහා විවෘත ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඉහළ මිලක් තිෙබන ෙහයින්, අප 
දැනට ඉදි කර තිෙබන, ඒ වාෙග්ම දැනට වී මිලදී ගැනීෙම් කටයුතු 
සිදු කරන ගබඩාවට එක නාඩු වී ඇටයක්වත් ලැබී නැහැ. ෙමොකද, 
විවෘත ෙවළඳ ෙපොෙළේ ඊට වඩා වැඩි මිලකට නාඩු වී අස්වැන්න 
මිලදී ගැනීමට විශාල පිරිසක් ඉදිරිපත්වී සිටින නිසා. ඒ වාෙග්ම 
ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමනි, ෙමම පෙද්ශයට ආසන්නව 

පිහි ටි අක්කරායන් ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථානයට අයත්  
ගබඩාවක්ද ෙම් සඳහා අපට ලබා  ෙදන්නට ෙගොවිජන ෙසේවා 
මධ්යස්ථානය ඉදිරිපත් ෙවලා  ් සිටින බවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම 
මතක් කරනවා. 

ඒත් එක්කම ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රජය විසින් 
කියාත්මක කිරීමට අෙප්ක්ෂිත  දීර්ඝ කාලීන සැලැස්ම යටෙත් 
ෙගොවි  සංවිධාන උපෙයෝගී  කර ෙගන  එම පෙද්ශෙය් පිහිටි 
සමූපකාර සමිති සහ කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය ඒකාබද්ධව, එතුමා 
මතක් කර දුන් පරිදි වී ගබඩාවක් සහ වී  වියළා ගැනීමට කමතක් 
පිළිෙයල කරන්නට දැනටමත් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය එකඟත්වය  
පළ කර තිෙබනවා ය කියන එකත් මම මතක් කරන්නට කැමතියි.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා. 
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මුහුණපෑමට සිදු වී ඇති ගැටලු 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු  නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමනි, ස්ථාවර  නිෙයෝග  23(2) 

යටෙත්  ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව සලසා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මහ බැංකුෙව් අධීක්ෂණය යටෙත් තිබූ යුබී ෆිනෑන්ස් සමාගම 
විසින් සිදු කරන ලද අසාධාරණයක් ෙහේතුෙවන් එහි  
තැන්පත්කරුවන්ට මුහුණපෑමට සිදු වී ඇති ගැටලුකාරි තත්ත්වය 
පිළිබඳව ෙමම සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරනු කැමැත්ෙතමි. 

දැනට වසර  08කට  පමණ ෙපර මුල්ය  අර්බුදයක් සමඟ 
ෙසලින්ෙකෝ සමූහ ව්යාපාරය කඩා  වැෙටද්දී ඊට අයත් "ෆිනෑන්ස් 
ඇන්ඩ් ගැරන්ටි"  මූල්ය සමාගමද අකීය තත්ත්වයට පත් වුණා. ඒ 
ෙහේතුෙවන් ෙමම සමාගෙම් තැන්පත්කරුවන්ට තමන්ෙග් 
තැන්පතු මුදල් ලබාගැනීමට ෙනොහැකි වී විශාල අසාධාරණයක්  
සිදු වුණා. ඔවුන් විසින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට කරන ලද කරුණු 
දැක්වීමක් අනුව ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ෆිනෑන්ස් ඇන්ඩ් 
ගැරන්ටි සමාගෙම් කළමනාකරණ කටයුතු  පළමුව මර්චන්ට් 
බැංකුව ෙවතටත් අනතුරුව යුනියන් බැංකුව ෙවතටත් පවරනු 
ලැබුවා. අනතුරුව  යුනියන් බැංකුව විසින් ෆිනෑන්ස් ඇන්ට් 
ගැරන්ටි  සමාගෙම් අයිතිය පවරා ගන්නා ලද අතර, යුනියන් 
බැංකුෙව් අනුබද්ධිත සමාගමක් ෙලස "යුබී ෆිනෑන්ස් ෙකොම්පැනි 
ලිමිටඩ්" යනුෙවන් සමාගමක් ස්ථාපිත කළා. මහ බැංකුෙව් 
උපෙදස් අනුව එම නව සමාගෙම් ෙකොටස්  කලින් ෆිනෑන්ස් 
ඇන්ඩ් ගැරන්ටි  සමා ගෙම් තැන්පත් කරුවන්ට ලබා ෙදන බවට 
යූබී ෆිනෑන්ස් සමාගම ෙපෙරොන්දු වුණා.  

ෆිනෑන්ස් ඇන්ඩ් ගැරන්ටි සමාගම කඩා වැටුණාට පස්ෙසේ එය 
ශී ලංකා මර්චන්ට් බැංකුවට පැවරුවා. ඊට පස්ෙසේ යුනියන් 
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බැංකුෙව් අනුබද්ධිත සමාගමක් ෙලස ෙගොඩනැඟුවා. සමහර අයට 
ෙකොටස් සහතික පවා තිෙබනවා. මා ෙම් ෙකොටස් සහතික 
කිහිපයක් සභාගත* කරනවා. 

එෙහත් වසර තුනක කාලයක් ගත වුණද, එම ආයතනය මහ 
බැංකුෙව් උපෙදස් අනුව කටයුතු කිරීමට අසමත් වී තිෙබනවා. 
තැන්පත්කරුවන් ෙබො ෙහෝ ෙදෙනකුෙග් එකම ආදායම් මාර්ගය 
වූෙය්, ෆිනෑන්ස් ඇන්ඩ් ගැරන්ටි සමාගෙම් මුදල් තැන්පත් කර 
එයින් ලැබුණු ෙපොලී ආදායමයි. ආයතනය අකීය වීෙමන් පසු 
තමන්ෙග් ආදායම අහිමි වීම ෙහේතුෙවන් ඔවුන් දැඩි පීඩනයකට 
ලක් වුණා. ආදායම අහිමි වීම නිසා ගත වූ කාලය තුළ 
තැන්පත්කරුවන් 50කට ආසන්න පමාණයක් සිය දිවි හානි 
කරෙගන තිෙබනවා. එෙසේම තැන්පත්කරුවන්ෙගන් සියයට 80ක් 
පමණ වන්ෙන් තමන්ෙග් විශාම ජීවිතය ෙවනුෙවන් පාරිෙතෝෂික 
මුදල් එහි තැන්පත් කළ වෙයෝවෘද්ධ පුරවැසියනුයි. ආදායම් මාර්ග 
ඇනහිටීම නිසා ඔවුන්ෙග් පතිකාර කටයුතු ෙවනුෙවන් වාෙග්ම 
දරුවන්ට ඉටු විය යුතු යුතුකම් ෙවනුෙවන් මුදල් අහිමි වීම නිසා 
ඔවුන් දැඩි ෙලස අසරණ වී සිටිනවා. මහ බැංකුෙව් අධීක්ෂණය 
තුළ ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදි යූබී ෆිනෑන්ස් සමාගම විසින් අදාළ 
තැන්පත්කරුවන්ට තැන්පතු මුදල්, ෙපොලී මුදල් ෙගවීමට ෙහෝ 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ලැයිස්තුගත කිරීමට පියවර ෙගන නැහැ. 
අඩුම තරමින් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ලැයිස්තුගත කළා නම් ෙම් 
ෙකොටස් ඔවුන්ට අෙළවි කරන්න තිබුණා. එෙහම අවස්ථාවක් 
ලැබුෙණ්ත් නැහැ. ෙකොටස් ටිකක් තිෙබන කඩදාසියක් ඔවුන් දැන් 
අෙත් තබාෙගන ඉන්නවා. එයින් ඔවුන්ට ෙපොලියක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ; ඔවුන්ට ලාභාංශයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ට ඒවා 
අෙළවි කර ගන්නත් බැහැ. කඩදාසියක් අෙත් තියාෙගන ඔවුන් 
දැන් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ඉන්නවා. 

මහ බැංකුව විසින් විවිධ අවස්ථාවල ෙම් සමාගමට දැනුම් 
දුන්නා, "ෙමය ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ලැයිස්තුගත සමාගමක් 
බවට පත් කරන්න" කියලා. නමුත් මහ බැංකුෙව් නිර්ෙද්ශවලට 
අනුව ෙම් යූබී ෆිනෑන්ස් ආයතනය කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "යූබී ෆිනෑන්ස් සමාගම 
විශාල ආදායමක් ලබනවා. ඔවුන්ට විශාල ලාභාංශ තිෙබනවා" 
කියලා පත්තරවල විශාල දැන්වීම් පළ කර තිෙබනවා මා පසු ගිය 
දිනවල දැක්කා. හැබැයි, ඒ සමාගෙම් විශාල මුදල් පමාණයක් 
සමන්විතෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් තැන්පත්කරුවන්ෙග් 
මුදල්වලිනුයි. ඔවුන් ලාභ ලබනවා නම්, ඔවුන්ෙග් ආයතනය 
දියුණුෙවලා තිෙබනවා නම් ෙම් තැන්පත්කරුවන්ට සාධාරණය ඉටු 
ෙනොකරන්ෙන් ඇයි කියන පශ්නය තමයි ෙමතැනදී පැන 
නඟින්ෙන්.  

මහ බැංකුෙව් අධීක්ෂණය තුළ ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදි යූබී 
ෆිනෑන්ස් සමාගම විසින් අදාළ තැන්පත්කරුවන්ට තැන්පතු මුදල්, 
ෙපොලී මුදල් ෙගවීමට ෙහෝ ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ලැයිස්තුගත 
කිරීමට පියවර ෙගන නැහැ. ෙපොෙරොන්දු කඩ කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
පියවරක් ගැනීමට මහ බැංකුව කියා කර නැහැ. ෙපොෙරොන්දු 
කැඩුවාට පස්ෙසේ මහ බැංකුව ඒ ෙවනුෙවන් පියවරක් ගන්න ඕනෑ. 
නමුත් මහ බැංකුව එෙහම පියවරක් අරෙගනත් නැහැ. 

විෙශේෂෙයන් යූබී  ෆිනෑන්ස් සමාගම ආරම්භෙය්දීම ෙකොටස් 
විශාල පමාණයක් අෙළවි කර මුදල් කර ගත් බවටද 
තැන්පත්කරුවන් ෙචෝදනා කරනවා. ඒවාට සාක්ෂි නැහැ. නමුත් 
ඔවුන් සාධාරණ ෙචෝදනාවක් නඟනවා, ෙම් සමාගෙම් ෙකොටස් 
විකුණා තිෙබනවාද කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන්. 

ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු 
අගාමාත්යවරයා විසින් ලබාෙදනු ඇතැයි මා අෙප්ක්ෂා කරනවා. 
අගාමාත්යතුමා යටෙත් තමයි මහ බැංකුව තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
ගැටලුවලට අගාමාත්යතුමා පිළිතුරු ලබා ෙදනු ඇතැයි කියා මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

1. අදාළ තැන්පතුකරුවන්ට වසර 08ක් පුරා තැන්පතු මුදල් 
ෙහෝ ෙපොලී මුදල් ෙනොලැබුණු බව ඔබතුමා  දන්ෙන්ද? 

2. ෆිනෑන්ස ් ඇන්ඩ් ගැරන්ටි සමාගම, යුනියන් බැංකුවට 
පැවරීෙම්දී ශී ලංකා මහ බැංකුව සමඟ මුල්  අවසථ්ාෙව් 
එළැඹුණු එකඟතා කවෙර්ද? ෙමොකද, ෆිනෑන්ස ් ඇන්ඩ් 
ගැරන්ටි සමාගම යුනියන් බැංකුවට  පවරනෙකොට 
මහ බැංකුවත් එක්ක යුනියන් බැංකුව එකඟතාවකට ආවා. 
ඒ එකඟතාවන් ෙමොනවාද? 

3. මහ බැංකුව හා යූබී ෆිනෑන්ස ්සමාගම අතර පසුව එළැඹි 
එකඟතා කවෙර්ද? 

4. එළැඹි එකඟතා යූබී ෆිනෑන්ස ් සමාගම විසින් කඩකර 
තිෙබ්ද? කඩවී තිෙබ් නම් ඒ පිළිබඳව ගනු ලබන පියවර 
කවෙර්ද? එවැනි පියවර තවම ගත්ෙත් නැත්ෙත් ඇයි?  

5. යුනියන් බැංකුව විසින්  ෆිනෑන්ස ්ඇන්ඩ් ගැරන්ටි සමාගෙම් 
පවරා ගන්නා ලද ෙකොටස ්අෙළවි කර තිෙබ්ද? ඒ පිළිබඳ 
පරීක්ෂණයක් කරනු ලැබුෙව්ද? 

6. අදාළ තැන්පතුකරුවන්ට ඔවුන්ෙග් තැන්පතු මුදල් සහ 
ෙපොලී මුදල් ෙගවීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබ්ද? 
ෙමොකද, ඔවුන්ට තවදුරටත් ෙම් ෙකොටස ් පිළිබඳ 
සහතිකයක් නැහැ. අවුරුදු ගණනාවක් තිසේසේ කඩදාසියක් 
අෙත් තියාෙගන ඉන්නවා. ඔවුන්ෙග් තැන්පතු මුදල් සහ 
ඊට අදාළ ෙපොලියත් ඔවුන්ට ලැෙබන විධියට කටයුතු 
කරනවාද, ඒ සඳහා යම් කාල රාමුවක් මහ බැංකුව විසින් 
සකස ් කරලා තිෙබනවාද කියලා මා ඔබතුමාෙගන් 
දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ගැන සම්පූර්ණ වාර්තාවක් මහ 

බැංකුෙවන් ඉල්ලා තිෙබනවා. මහ බැංකුෙවන් ඒ වාර්තාව 
ලැබුණාට පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ සම්බන්ධෙයන් පකාශයක් 
කරන්නම්. වැදගත් කරුණු තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම මහ 
බැංකුෙවන් සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉල්ලුවා. 

 
කාර්මික ආරාවුල් පනත: නිෙයෝග 
ைகத்ெதாழில் பிணக்குகள் சட்டம்: 

ஒ ங்குவிதிகள் 
INDUSTRIAL DISPUTES ACT: REGULATIONS  
 
[අ.භා. 2.45] 
 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில் மற் ம் 
ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා.  

"කලින් කලට සංෙශෝධනය කරන ලද, 1950 අංක 43 දරන කාර්මික 
ආරාවුල් පනෙත් (131 වැනි අධිකාරය වූ) 39 වැනි වගන්තිය යටෙත් 
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 
2016.07.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය. 

       (අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින මා ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කෙළේ, කාර්මික ආරාවුල් පනත යටෙත් ෙබ්රුම්කරුවන්ට 
හා කාර්මික අධිකරණ සාමාජිකයන්ට පරීක්ෂණ පැවැත්වීම 
ෙවනුෙවන් ෙගවනු ලබන ගාස්තු සංෙශෝධනය කිරීම පිළිබඳ 
සංෙශෝධිත නිෙයෝගයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please!  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

 

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] මුලාසනාරූඪ 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. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කම්කරු 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව  ෙවත ෙපෞද්ගලික හා අර්ධ රාජ්ය ආයතනවල 
ෙසේවය කරන ෙසේවකයන් හා වෘත්තිය සමිති මඟින් ඉදිරිපත් කරන 
ආරාවුල්වල ස්වභාවය අනුව ඒවා පධාන වශෙයන් ෙකොටස් 
ෙදකකට ෙබදිය හැකියි. එකක් තමයි, අදාළ ෛනතික විධිවිධාන 
කියාත්මක කිරීෙමන් අය කර දීම සිදු කළ හැකි ව්යවස්ථාපිත 
හිමිකම් සම්බන්ධ ආරාවුල්. ඒ සඳහා උදාහරණ වශෙයන් ෙසේවක 
අර්ථ සාධක අරමුදල්, පාරිෙතෝෂික මුදල්, වැටුප්, අතිකාල ආදිය 
දැක්විය හැකියි. ඒවා ෛනතික විධිවිධාන කියාත්මක කිරීෙමන් 
අය කර ෙදන්න අපට පුළුවන්. එවැනි පශ්නයක් තිෙබනවා නම් 
අපට විසඳා ෙදන්න පුළුවන්.  

අෙනක් එක තමයි, ෛනතික ආවරණයක් ෙනොමැති, එෙහත් 
කාර්මික ආරාවුල් පනත යටෙත් පරීක්ෂණ පවත්වා තීරණ 
කියාත්මක කිරීම මඟින් සහන සලසා දිය හැකි ආරාවුල්. ඒ සඳහා 
උදාහරණ වශෙයන් උසස්වීම් ලබා ෙනොදීම, තනතුෙරන් පහත 
ෙහළීම, අදාළ වැටුප් පරිමාණය ලබා ෙනොදීම, වැටුප් වර්ධක ලබා 
ෙනොදීම, අසාධාරණ අයුරින් ෙහෝ විනය නිෙයෝග මඟින් දඬුවම් 
ෙලස ස්ථාන මාරු කිරීම, තනතුර අහිමි කිරීම, වැටුප් අහිමි කිරීම 
ආදිය දැක්විය හැකියි.  

ඍජු ෙලස නීතිය කියාත්මක කිරීම මඟින් ෙබ්රුම් කළ 
ෙනොහැකි කාර්මික ආරාවුල් කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත 
ෙයොමු වූ අවස්ථාවලදී ඒ සම්බන්ධෙයන්, මූලික වශෙයන් කම්කරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දිස්තික් කම්කරු කාර්යාල මඟින් ෙසේවක හා 
ෙසේවා ෙයෝජක පාර්ශ්ව කැඳවා සාකච්ඡා ෙකොට, ෙදපාර්ශ්වෙය් 
එකඟතාව මත එම ආරාවුල් කාර්මික ආරාවුල් පනත යටෙත් 
නිරවුල් කිරීම සඳහා පියවර ගනු ලැෙබ්. ෙමෙලස ආරාවුල් නිරවුල් 
කිරීම, පනෙත් 12(1) වගන්තිය යටෙත් සමාදානෙයන් නිරවුල් 
කිරීම -conciliation- ෙලස හඳුන්වනු ලැෙබ්. වර්ෂයකට ෙමවැනි 
ආරාවුල් විශාල සංඛ්යාවක් -දළ වශෙයන් ආරාවුල් 2000 සිට 3000 

දක්වා සංඛ්යාවක්-  කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් 
විසින්ම නිරවුල් කරනු ලැෙබ්. සමාදානෙයන් නිරවුල් කිරීමට 
ෙනොහැකි කාර්මික ආරාවුල් ෙබ්රුම් කිරීම ෙහෝ කාර්මික 
අධිකරණයක් මඟින් නිරවුල් කිරීම සඳහා ෙයොමු කිරීමට 1950 
අංක 43 දරන කාර්මික ආරාවුල් පනෙත් 4වන වගන්තිය යටෙත් 
කම්කරු ඇමතිවරයාට බලතල පැවරී ඇත. අද දින ඉදිරිපත් කරන 
ලද සංෙශෝධිත නිෙයෝග ෙම් විෂය පථයට ඇතුළත් ෙව්.  

කාර්මික ආරාවුල් පනෙත් 4(1) වගන්තිය යටෙත් සුළු 
ආරාවුලක් ෙබ්රුම් කිරීම මඟින් නිරවුල් කිරීම සඳහා ෙයොමු 
කිරීමටද, පනෙත් 4(2) වගන්තිය යටෙත් ඕනෑම ආරාවුලක් 
නිරවුල් කිරීම සඳහා කාර්මික අධිකරණයක් ෙවත ෙයොමු කිරීමටද 
අමාත්යවරයා ෙවත බලතල පැවරී ඇත. ෙමහිදී ෙබ්රුම්කරු ෙහෝ 
කාර්මික අධිකරණය විසින් අදාළ ෙසේව්ය හා ෙසේවක පාර්ශ්ව 
කැඳවා ෙදපාර්ශ්වයටම සිය කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව 
ලබා දී, එකී සියලු කරුණු සලකා බලා යුක්ති සහගත හා සාධාරණ 
පදානයක් ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. ෙම් ආකාරෙයන් 
කාර්මික ආරාවුල් සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ පැවැත්වීම, පරීක්ෂණ 
සකස් කිරීම හා පදාන සකස් කිරීම ආදී වශෙයන් ඉතා භාරදූර 
කාර්යයක් ෙබ්රුම්කරුවන් සහ කාර්මික අධිකරණෙය් 
සාමාජිකයන් ෙවත පැවරී ඇත. ෙම් අයුරින් ෙමම ෙදපිරිසම 
විනිශ්චය සභා ෙලස කටයුතු කරති.  

ඉහත පරිදි කම්කරු අමාත්යවරයා විසින් ෙබ්රුම් කිරීම මඟින් 
ෙහෝ කාර්මික අධිකරණය මඟින් කාර්මික ආරාවුල් නිරවුල් කිරීම 
සඳහා ෙයොමු කර, එම ආරාවුල් නිරවුල් කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීම 
පිණිස ෙබ්රුම්කරුවන් වශෙයන් සහ කාර්මික අධිකරණෙය් 
සාමාජිකයන් වශෙයන් කටයුතු කිරීමට කම්කරු අමාත්යතුමාෙග් 
නිර්ෙද්ශ මත අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පස් ෙදෙනකුට 
ෙනොඅඩු සංඛ්යාවකින් සමන්විත වන මූල මණ්ඩලයක් වසර තුනක 
කාල සීමාවක් සඳහා පත් කරනු ලබයි. ෙමෙසේ පත් කරනු ලබන 
මූල මණ්ඩලෙය් පුද්ගලයන් ෙබ්රුම්කරුවන් වශෙයන් හා 
කාර්මික අධිකරණෙය් සාමාජිකයන් වශෙයන් කටයුතු කරනු 
ලබයි. 

ෙබ්රුම්කරුවන් වශෙයන් හා කාර්මික අධිකරණෙය් 
සාමාජිකයන් වශෙයන් පත් කරනු ලබන තැනැත්තන්ෙග් කාර්යය 
ෙවනුෙවන් දීමනා ෙගවීම සඳහා කාර්මික ආරාවුල් පනෙත් 2වන 
උපෙල්ඛනය මඟින් විධිවිධාන සලස්වා ඇත. එකී විධිවිධාන පරිදි 
ෙබ්රුම්කරුවන් හා කාර්මික අධිකරණ සාමාජිකයන්ට පරීක්ෂණ 
සිදු කිරීම ෙවනුෙවන්, පදාන ලබා දීම ෙවනුෙවන් හා ගමන් වියදම් 
ෙවනුෙවන් ෙගවීම සිදු කරයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කාර්මික ආරාවුල් 
පනෙත් 39 වගන්තිය යටෙත් සාදන ලද නිෙයෝග මඟින් 
ෙබ්රුම්කරුවන්ෙග් හා කාර්මික අධිකරණෙය් සාමාජිකයන්ට 
ෙගවන දීමනා අවසන් වරට සංෙශෝධනය කරනු ලැබ ඇත්ෙත් 
2008 මාර්තු මාසෙය්දී ය. 

ෙබ්රුම්කරුවන් හා කාර්මික අධිකරණෙය් සාමාජිකයන් 
සඳහා වන ෙගවීම් 2008 වර්ෂෙය්දී අවසන් වරට සංෙශෝධනය 
ෙකොට වසර 08ක කාලයක් ඉක්ම ෙගොස් ඇත.  ෙමම ෙගවීම් 
පමාණවත් ෙනොවීෙම් ෙහේතුව මත සාමාජිකයන් කිහිප ෙදෙනකුම 
පසු ගිය කාලය තුළදී ඉල්ලා අස් විය. එබැවින්, කාර්යය කඩිනමින් 
ඉටු කරවා ගැනීම සඳහා ෙබ්රුම්කරුවන් හා කාර්මික 
අධිකරණෙය් සාමාජිකයන් සඳහා වන ෙගවීම් වැඩි කිරීම කාලීන 
අවශ්යතාවක්ව පවතී. එමඟින් පාර්ශ්වයන්ට අනවශ්ය පමාදයකින් 
ෙතොරව සිය ආරාවුල් සම්බන්ධෙයන් වන ෙබ්රුම්කරණ සහ 
කාර්මික අධිකරණ පදාන ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සැලෙසනු ඇත. 
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දැනට ෙගවනු ලබන සහ ෙයෝජිත දීමනා පිළිබඳ ෙතොරතුරු 
පහත පරිදි ෙව්.  

(අ) යම් රැසව්ීම් වාරයක කාල සීමාව පැය එකක් 
ෙනොඉක්මවන්ෙන් නම්, එම රැසව්ීම් වාරයක් සඳහා දැනට 
රුපියල් 600ක් ෙගවනවා. එම මුදල රුපියල් 1,000ක් දක්වා 
වැඩි කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. 

(ආ)  යම් රැසව්ීම් වාරයක කාල සීමාව පැය එකකට වැඩි නම් සහ 
පැය තුනක් ෙනොඉක්මවන්ෙන් නම්, එම රැසව්ීම් වාරයක් 
සඳහා දැනට ෙගවන රුපියල් 800ක මුදල රුපියල් 1,500ක් 
දක්වා වැඩි කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. 

(ඇ)  යම් රැසව්ීම් වාරයක කාල සීමාව පැය තුනක් ඉක්මවන්ෙන් 
නම්, එම රැසව්ීම් වාරයක් සඳහා දැනට රුපියල් 1,000ක් 
ෙගවනවා. එම මුදල රුපියල් 2,000ක් දක්වා වැඩි කිරීමට 
ෙයෝජනා කරනවා. 

(ඈ)  යම් කාර්මික ආරාවුලක් සම්බන්ධෙයන් වූ පදානයක්, එම 
ආරාවුල විභාග ෙකොට අවසන් කිරීෙමන් පසු සති හයක් 
ඇතුළත භාර ෙදනු ලබන්ෙන් නම්, ඒ සඳහා දැනට ෙගවනු 
ලබන අතිෙර්ක ගාසත්ුව රුපියල් 3,000ක්. එම මුදල 
රුපියල් 5,000ක් දක්වා වැඩි කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. 

(ඉ)  එක් කාර්මික ආරාවුලක් සඳහා ෙගවනු ලබන උපරිම 
ගාසත්ුව දැනට රුපියල් 12,000කට යටත් වනවා. ඒ උපරිම 
මුදල රුපියල් 25,000ක් දක්වා වැඩි කිරීමට ෙයෝජනා 
කරනවා. 

(ඊ)  ෙබ්රුම්කරණ පදානය ලිවීෙම් දිරි දීමනාව වශෙයන් 
රුපියල් 5,000ක් ෙගවීමට ෙයෝජනා කරනවා. 

ඉහත දැක්ෙවන ආකාරෙයන් ෙබ්රුම්කරුවන් හා කාර්මික 
අධිකරණෙය් සාමාජිකයන් සඳහා වන ෙගවීම් සංෙශෝධනය 
කිරීමට අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා ගන්නා ලදී. කාර්මික 
ආරවුල් පනෙත් නිෙයෝග සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා නීති 
ෙකටුම්පත් සම්පාදක මඟින් අදාළ නිෙයෝග ෙකටුම්පත් කරවා 
ගැනීෙමන් අනතුරුව, එම නිෙයෝග සංෙශෝධනය කිරීම සඳහාත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය පිණිස ඉදිරිපත් කිරීම සඳහාත් 2016 
ෙපබරවාරි 10වන දින අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා ෙගන 
ඇත. ෙමම නිෙයෝග පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අධ්යාපනය හා 
මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාෙව්දී 2016 ජූලි 21 දින සාකච්ඡා කරන ලදී. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙබ්රුම්කරුවන් හා 
කාර්මික අධිකරණ සාමාජිකයන්ෙග් දීමනා සංෙශෝධනය කිරීම 
වසර 08කට පසුව සිදු කරන අතර, ඔවුන්ෙග් කටයුතු 
කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව සිදු කර ගැනීම සඳහා ෙමම දීමනා 
සං ෙශෝධනය කිරීම ෙබෙහවින් ඉවහල් ෙව්. එෙමන්ම, 
ෙබ්රුම්කරණය සඳහා සහ කාර්මික අධිකරණය ෙවත ෙයොමු 
ෙකෙරන කාර්මික ආරාවුල් කඩිනමින් නිරවුල් කිරීම මඟින්  
වඩාත් කඩිනමින් මහ ජනතාවෙග් ගැටලු සඳහා විසඳුම් ලබා 
ගැනීමට හැකියාව ලැෙබනු ඇතැයි අප විශ්වාස කරනවා. 

ඉහත කරුණු සැලකිල්ලට ෙගන කාලීන අවශ්යතාව මත සිදු 
ෙකෙරන ෙමම සංෙශෝධන ඇතුළත් නිෙයෝග අනුමත කරන ෙලස  
ෙම් සභාෙව් සිටින සියලුම ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගන් මම ඉල්ලා 
සිටිමි. 

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much, Hon. Minister. The next 

speaker is the Hon. Chandrasiri Gajadeera.  You have five 
minutes.  

 
[අ.භා. 2.55] 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු කම්කරු හා 

වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 
කාර්මික ආරාවුල් පනත යටෙත් නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් අෙප් 
විරුද්ධත්වයක් නැහැ. ෙමොකද, එතුමාෙග් ෙච්තනාව ෙහොඳයි. ෙම් 
ආරාවුල් කඩිනමින් විසඳලා ඒ සම්බන්ධෙයන් තීරණ වහාම 
කම්කරු පන්තියට දැනුම් දීෙම් කියාවලිය ශක්තිමත් කිරීම තමයි 
ෙමයට පදනම් කර ෙගන තිෙබන්ෙන්. මට ලබා දුන් විනාඩි පහක 
කාලය තුළ මම එක කාරණයක් පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමාෙගන් 
දැන ගන්න කැමැතියි. ෙම් විධියට කාර්මික ආරාවුල් පනත යටෙත් 
යම් නිෙයෝග ෙහෝ අණපනත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන 
ෙකොට ෛත  පාර්ශ්වික ජාතික කම්කරු උපෙද්ශක සභාවට ෙයොමු 
කරනවා. එෙහම උපෙද්ශක සභාවක් තිෙබනවා. ඒ උපෙද්ශක 
සභාවට ෙයොමු කරන්ෙන් කම්කරුවන් සහ වෘත්තීය සමිතිත්,  
කම්කරු ඇමතිවරයා සහ රජයත් අතර  ඇති වන පතිවිෙරෝධතා 
අවම කර ගැනීම සඳහායි.  

 ගරු ඇමතිතුමා  ෛත පාර්ශ්වික ජාතික කම්කරු උපෙද්ශක 
සභාවට ෙම්ක ෙයොමු කළාද කියලා මම දැන ගන්න කැමැතියි. එක 
පැත්තකින් ඔබතුමා තර්කයක් ෙගෙනන්න පුළුවන්, ෙම්ක දීමනා 
සම්බන්ධෙයන් කාරණාවක් නිසා අපිට ඒක අදාළ වුෙණ් නැහැයි 
කියලා. නමුත් එම උපෙද්ශක සභාවට ෙයොමු කිරීෙමන් අලුත් 
පශ්න සහ ඒකට අදාළ විවිධ කරුණු මතු ෙවනවා. ඒ නිසා මම 
දන්නා තරමින් ෙම් අදාළ කාරණා සම්බන්ධෙයන්  ෛත පාර්ශ්වික 
ජාතික කම්කරු  උපෙද්ශක සභාවට ෙයොමු ෙවලා නැහැ. එවැනි 
සම්පදායක් ඇති කරන එක ෙහොඳ නැහැ. ෙමොකද, එෙහම 
තත්ත්වයක් ඇති වුෙණොත් අපටත් ෙහොෙරන් ඇති කරන ෙම් 
නිෙයෝග ෙමොනවාද කියලා සැකයක් ඇති ෙවනවා.   

 විෙශේෂෙයන්ම කම්කරු පන්තිෙය් විශ්වාසය දිනා ගන්න නම් 
අපි විනිවිදභාවය තුළ කියා කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා එවැනි 
පමාදයන් ඇති ෙනොවන විධියට කටයුතු කරන්නට වගබලා 
ගන්නවා නම් ඒක ඔබතුමාට ෙහොඳයි කියා මම හිතනවා. ඔබතුමා 
ෙම් ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා නම් ෙහොඳයි. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගන්නා වූ ෙබොෙහෝ පියවරවල් -

අවශ්ය පියවරවල්-  ජාතික කම්කරු  උපෙද්ශක සභාෙව් 
අවධානයට ෙයොමු කරනවා. ඒවා සාකච්ඡා කරනවා. මෑතකදී  
දවස් ෙදක තුනක් තිස්ෙසේ සමහර කරුණු පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. 
ඇත්ෙතන්ම  කියන්න ඕනෑ, ෙම් නීති ෙකටුම්පත සකස් කර 
තිබුෙණ් මම ඇමතිවරයා වශෙයන් වැඩ භාර ගන්න ඉස්සරෙවලායි 
කියන එක. ඒ නිසා සැබෑ ෙලසම ෙමය එම උපෙද්ශක සභාවට 
ෙයොමු කළාද කියලා මට කියන්න බැහැ. ෙකෙසේ නමුත් ෙමය 
අර්බුදයකින් ෙතොර ෙදයක් නිසා, උපෙද්ශක සභාවට ෙයොමු 
ෙනොකළා නම් ෙහේතුව ඒක ෙවන්න ඇති.  නමුත් දැන් අපි හැම 
කාරණයක්ම ජාතික කම්කරු උපෙද්ශක සභාවට ෙයොමු කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් කාරණාව ගැන අපට 

එච්චර ෙලොකු ගැටුමක් ඇති ෙවන එකක් නැහැ. නමුත් අපි එම 
තිෙබන සම්පදායන් රැක ෙගන කටයුතු කරන්න ඕනෑ. කම්කරු 
ආරාවුල් අවම කිරීෙමන් කම්කරුවන් අතර විශ්වාසය ෙගොඩ නඟා 
ගැනීම රෙට් ආර්ථිකයටත් වැදගත් ෙවනවා. 

 ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙදවැනි කාරණය 
ෙම්කයි. පසු ගිය කාලෙය් අපි වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් කම්කරුවන්ටත්  
රුපියල් 2,500ක දීමනාවක් ෙදනවාය කියන තීරණයට ආවා.  
ඔබතුමා පනතකින්ම ඒ තීරණය ෙගනාවා. නමුත් දැනට රුපියල් 
100ක තාවකාලික දීමනාවක් තමයි ෙගවන්ෙන්. ෙම් පිළිබඳව 
වැවිලි ක්ෙෂේතය තුළ ෙලොකු විෙරෝධයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, 
රුපියල් මිලියන 1000ක ණයකුත් දීලා තමයි ඒ මුද ල ෙගවන්ෙන්. 
අද රෙට් තිෙබන ජීවන බරත් එක්ක - ජීවන වියදමත් එක්ක-  
ඉතාම දිළිඳු ස්වභාව ෙය් ඉන්ෙන් වතු කම්කරු පන්තියයි. එතෙකොට 
රජය ගන්නා වූ තීන්දු, ස්වාමි පක්ෂය කියාත්මක කරන්ෙන් 
නැත්නම් කම්කරු අමාත්යවරයා හැටියට සහ රජයක් හැටියට 
ඔබතුමන්ලාට තිෙබන වගකීම ෙමොකක්ද? පසු ගිය කාලෙය් 
වෘත්තීය සමිති ඔබතුමාත් එක්ක දිගින් දිගටම ෙම් පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කළා. ෙම්ක කඩිනමින් කියාත්මක කරනවාය කියලා 
ඔබතුමා පිළිතුරු දීලා තිබුණා. නමුත්  අදටත්  ෙම්ක විසඳිලා නැහැ. 
අෙප් වතුකරෙය් කම්කරු පන්ති නායකෙයෝ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඇමතිකම් දරනවා. මම ඒ අයට ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ. රාජ්ය 
පතිපත්තියත් එක්ක ගැටගැහිලා කම්කරු පන්තිෙය් වුවමනාවන් 
ඉදිරියට ෙගන යන්න කියා ෙනොකරන ෙකොට ස්වාමි පක්ෂයට 
ෙමවැනි තීන්දුවලට එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා රජයක් හැටියට බැස 
ගන්නා නිගමන; බැස ගන්නා තීන්දු සකීය කරන්නත් රජයට 
වගකීමක් තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳවත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරන්නය කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ඇත්ත වශෙයන්ම වතු 

ෙසේවකයන්ට රුපියල් 2,500ක දීමනාව ෙගවිය යුතුයි කියන එක 
මම පැහැදිලිවම කියන්න ඕනෑ. ෙම් රුපියල් 2,500ක දීමනාව 
ෙගවීෙම් පරමාර්ථය, එෙහම නැත්නම් ඒ පතිපත්තිය කියාත්මක 
කිරීමට තමයි රජෙය්ත් අනුගහය ලබා ෙගන පසු ගිය මාස ෙදෙක් 
ෙගව්ෙව්. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, අෙගෝස්තු මාසය අවසාන 
ෙවන්න කලින් ඒ වෘත්තිය සමිති සහ ෙසේව්ය පක්ෂය එකඟ වුණු 
පරිදි සාමුහික ගිවිසුමකට එයි කියලා. ෙමොකද, ෙදපාර්ශ්වය දිගින් 
දිගටම සාකච්ඡා කළා. ඒ වාෙග්ම ඒ ෙවලාෙව් ෙයෝජනාවක් ආවා, 
ඵලදායිතාව පදනම් කර ෙගන කම්කරුවන්ෙග් පඩි සකස් ෙවන්න 
ඕනෑ කියා. ඒ සම්බන්ධවත් ඒ අය සාකච්ඡා කළා. නමුත් මම 
හිතන විධියට ඒෙකන් සාර්ථක පතිඵලයක් ගන්න බැරි වුණා. පසු 
ගිය බහස්පතින්දා මමත් ෙම් සාමුහික ගිවිසුම සකස් කිරීෙම්  එම 
සාකච්ඡාවට සහභාගි වුණා.  ඒ සහභාගි වුණු අවස්ථාෙව් වැවිලි 
සමාගම්  දිගින් දිගටම කියා සිටිෙය්  ඒ මුදල   ෙගවන්න අමාරු 
බවයි. නමුත් ඒක නිදහසට ෙහේතුවක් ෙනොෙවයි. 

ඒ අය ෙපන්වා ෙදන්ෙන්, "ෙත්  ◌ලි සතුටුදායක ෙලස යම්කිසි 
පමාණයකින් ඉහළ යමින් තිබුණත්, රබර් මිල ඉතාමත් 
අසතුටුදායක විධියට පහළ බහිනවා. නමුත් ඒ අයටත් ඒ මුදල 
ෙගවන්න ඕනෑ. ඒක කරන්න අමාරුයි" කියලායි. ඒ අවස්ථාෙව් ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ ෙයෝජනා කළා, රුපියල් 50ක් ෙගවන්න. මා කිව්වා, 
"එය නීතිය ෙනොෙවයි. නීතිය අනුව දවසකට අඩු වශෙයන් රුපියල් 
100ක් ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ඒ මුදල ඇතුළත් වන විධියට 

සාමූහික ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්න"යි කියලා. තවමත් ෙම් 
සාකච්ඡා පවත්වා ෙගන යනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ෙහට 
ෙහෝ අනිද්දා නැවත වරක් ඒ පාර්ශ්වයන් කැඳවා සාකච්ඡා කර 
අවසාන තීන්දුවකට එළෙඹන්න. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් සහ රාජ්ය වැවිලි සංස්ථාෙව් 

කම්කරුවන්ට ෙමෙතක් ඒ මුදල් ෙගවලාත් නැහැ. ඇත්ත 
වශෙයන්ම අපි ෙමවැනි නීති හදලා, නීති කියාත්මක කරන්න යන 
ෙකොට ඒවාට කීකරු වන්ෙන් නැත්නම්, රජයක් හැටියට ඒ ගැන 
හිතන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපි අෙප් කම්කරු පන්තිෙය් වුවමනාවන් 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා නම්, යහ පාලන පතිපත්ති උඩ ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් දැඩි ෙලස මැදිහත් ෙවන්න ඔබතුමාට විශාල වග 
කීමක් තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි.  

තව එක කාරණාවක් ගැන විතරයි මට කියන්න තිෙබන්ෙන්. 
දැන් කම්කරු උසාවි ඔබතුමා යටෙත් පාලනය වන්ෙන් නැහැ. 
කම්කරු උසාවිවල  නිලතල සඳහා  පත් කිරීම ඇතුළු අෙනකුත් 
කියා මාර්ග සියල්ලම කරන්ෙන් අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාව ය ටෙත්යි. හැබැයි වෘත්තීය සමිතිවලට විශාල පශ්නයක් 
තිෙබනවා, එහි තිෙබන සංස්කෘතික ස්වභාවය ගැන. එහි තිෙබන 
පරිසරය පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා. ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති,  
මීට කලින් කම්කරු ඇමතිවරයා යටෙත් කම්කරු උසාවි තිෙබන 
ෙකොට වෘත්තීය සමිති නිෙයෝජිතයන් කම්කරු උසාවිෙය් තිෙබන 
නඩුවලට ෙපනී සිටි බව. මෑතකදී චකෙල්ඛයක් එවා තිෙබනවා ලු, 
වෘත්තීය සමිතිවල සිටින විධායක මට්ටෙම් නිෙයෝජිතයන් තමයි 
කම්කරුවන් ෙවනුෙවන් කම්කරු උසාවිවල ෙපනී සිටිය යුත්ෙත් 
කියලා. තමන්ට විශ්වාසයක් තිෙබන නිෙයෝජිතයකු තමන්ෙග් 
නඩුවක් ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වීම, ඒ අයට තිෙබන 
බරපතළ පශ්නයක්. වෘත්තීය සමිති ක්ෙෂේතය තුළ ඒ ගැන විශාල 
කනස්සල්ලක් තිෙබනවා විතරක් ෙනොෙවයි, විෙරෝධයකුත් 
තිෙබනවා. දැන් ඔබතුමා කියයි, ෙම් කාරණය ඔබතුමාෙග් 
සීමාෙවන් පිට කියලා. නමුත් එෙහම කරන්න බැහැ. ෙමොකද, 
තමුන්නාන්ෙසේ ඒ කම්කරු ක්ෙෂේතය භාර ඇමතිවරයා හැටියට 
අදාළ අමාත්යාංශ එක්කත් සාකච්ඡා කරලා, විෙශේෂෙයන්ම 
වෘත්තීය සමිති එක්කත් සාකච්ඡා කරලා, ඒ අයට කන් දීලා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් සුදුසු පියවරක් ගන්නවා නම් ෙහොඳයි. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ෙම් කාරණය ගැන ඔබතුමාත් එක්ක මා එකඟ වනවා. ඇත්ත 

වශෙයන්ම ෙමෙතක් කල් වෘත්තීය සමිතිවල නිලධාරින් ඕනෑ 
ෙකනකුට ඔවුන්ෙග් සාමාජිකයන් ෙවනුෙවන් කම්කරු උසාවිෙය් 
ෙපනී සිටින්න පුළුවන්කම තිබුණා. දැනුත් ඒ පවණතාව 
තිෙබනවා. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග්, වෘත්තීය සමිතිවල විධායක 
මට්ටෙම්, එෙහම නැත්නම් වෘත්තීය සමිතිවල පධාන නිලතල 
දරන අය පමණක් කම්කරු උසාවිෙය් ෙපනී සිටිය යුතුයි කියන 
නිගමනයට කම්කරු උසාවිවල සභාපතිවරුන්ෙග් සංගමය පැමිණ 
තිෙබනවා. ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් අධිකරණ ඇමතිතුමා, 
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව -JSC එක-, අග 
විනිශ්චයකාරතුමා, ඒ සියලු ෙදනා එක්ක සාකච්ඡා කරමින් 
සිටිනවා. ෙමහි තිෙබන බරපතළම ෙද් තමයි, කම්කරු 
උසාවියකට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන කම්කරුවකුට 
නිෙයෝජිතයකු මාර්ගෙයන් ෙපනී සිටින්න බැරිකමක් තිෙබන එක. 
අද ලංකාව පුරාම තිෙබන කම්කරු විනිශ්චය සභාවල සභාපතිවරු 
නඩුවලට නිෙයෝජිතයන් ෙපනී සිටීම පතික්ෙෂේප කරනවා. 
වෘත්තීය සමිතිවල නිලධාරින්ට, නීතිඥවරුන්ට නඩුවලට ෙපනී 
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සිටිෙම් අවකාශ තවම තිෙබනවා. එය නීතිඥවරුන්ට පමණක් සීමා 
විය යුතුයි කියන මතෙය් සමහර අය ඉන්නවා. නමුත් රැකියාෙවන් 
ෙදොට්ට දමපු කම්කරුවන්ට තමන්ෙග් රැකියාව නැවත ලබා ගැනීම 
සඳහා පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරලා, පරීක්ෂණයකට භාජන වන 
ෙකොට, ඔවුන්ට නීතිඥයකුෙග් ෙසේවය ලබා ගන්න බැරි ෙවන්න 
පුළුවන්; අපහසු ෙවන්න පුළුවන්. ඒක අපි ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ. 
ෙම් නිෙයෝග පැනවීෙම් පදනම ඒකයි. කම්කරු උසාවි ස්ථාපනය 
කරන අවස්ථාෙව් දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරපු කථා බැලුවාම, 
විෙශේෂෙයන්ම ඉලංගරත්න මහත්මයාෙග් කථාව බැලුවාම 
ෙපෙනනවා, ෙම් කම්කරු උසාවි ස්ථාපනය කිරීම ෙසේවෙයන් 
ෙදොට්ට දමන කම්කරුවකුට අඩු වියදමකින් තමන්ට සහනයක් 
සලස්වා ගැනීම සඳහා වන වැඩ පිළිෙවළක් බ ව. ඔබතුමාත් 
නීතිඥෙයක්; මමත් නීතිඥෙයක්. අපි නීතිඥ වෘත්තිෙය් පළමුෙවන් 
ෙපනී සිටිෙය් කම්කරු උසාවිවල තමයි. අපි කම්කරු උසාවිෙය් 
ෙම්සය ෙදපැත්ෙත් වාඩි ෙවලා, ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරලා 
තමයි ඒ කම්කරු ආරවුල් ෙබ්රුම් කෙළේ. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ෙබොෙහොම සරල පතිපත්තියක් තිබුෙණ්. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
අද ෙම්වා උසාවි බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසායි 

ෙමතැන පශ්නයක් තිෙබන්ෙන්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් දිගින්-දිගටම 
සාකච්ඡා කරමින් යනවා. අවශ්ය වුෙණොත් ෙරගුලාසි පැනවීෙම් 
අයිතිය ඇමතිවරයාට තිෙබනවා. ඒ අනුව කටයුතු කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
අදාළ අමාත්යාංශයට විතරක් ෙනොෙවයි, කම්කරු පන්තිෙය් 

අයිතිය ෙවනුෙවන් සියලු පශ්නවලට මැදිහත්වීම අපි ඔබතුමාෙගන් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much.  

The next speaker is the Hon. (Dr.) Harsha De Silva.  
You have six minutes. 

 
[අ.භා. 3.07] 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව් වැදගත් කාරණාවක් ෙමම 
ගරු සභාවට මතක් කරන්නයි මම විනාඩි 5ක කාලයක් ඉල්ලා 
ගත්ෙත්. 

වැඩ වර්ජනවලට ෙනොයා පශ්න ෙගොඩින් ෙබ්රා ගැනීම සඳහා 
"කාර්මික ආරාවුල් ෙබ්රුම්කරණය" ආර්ථිකය පැත්ෙතන් 
ෙකොපමණ වැදගත් ෙවනවාද කියන කාරණයයි මම ෙපන්වා 
ෙදන්න හදන්ෙන්. උදාහරණයක් හැටියට, 2014 වර්ෂයට 
සාෙප්ක්ෂව ගිය අවුරුද්ෙද් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සංවිධානාත්මක 
සමස්ත වැඩ වර්ජන සංඛ්යාව, ඊට සම්බන්ධ වුණු ෙසේවක සංඛ්යාව 
සහ අහිමි වුණු මිනිස් දින ගණන සැලකිය යුතු ෙලස ඉහළ ෙගොස් 
තිෙබන බව ශී ලංකා මහ  බැංකුව වාර්තා කරනවා. වැඩ වර්ජන 
නිසා අහිමි වූ මිනිස් දින ගණන් පමාණය පිළිබඳව උදාහරණයක් 
කියනවා නම්, 2012 දී මිනිස් දින 25,043යි, 2013 දී 41,669යි, 
2014 දී 29,165යි, 2015 දී 70,697යි. ෙමවැනි මිනිස් දින ගණන් 
පමාණයක් ආර්ථිකෙයන් ගිලිහී යනවා නම්, එය අෙප් රෙට් 
සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළට කිසිෙසේත්ම ධනාත්මක ෙලස  
බලපාන්ෙන් නැහැ විතරක් ෙනොෙවයි, අතිශයින් ඍණාත්මක 
ෙලස බලපානවා. ඒ නිසා කාර්මික ආරාවුල් ෙබ්රුම්කරණය 
පිළිබඳව අද ගරු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෙයෝග යටෙත් 
ඒ ගාස්තු වැඩි කිරීම හරහා, ආරාවුල් වැඩ වර්ජන දක්වා ෙනොෙගොස් 
එම පශ්න විසඳා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට පැමිෙණ්වි කියා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම මම කලින් ඉදිරිපත් කළ සංඛ්යා ෙල්ඛන 
වතු අංශය හා සම්බන්ධ ඒවා පමණයි. වතු අංශය පිළිබඳව මීට 
කලින් ගරු මන්තීවරෙයක් ෙමතැනදී කථා කළා. නමුත් අහිමි වූ 
මිනිස් දින ගණන් පමාණෙය් සම්පූර්ණ එකතුව බැලුෙවොත්, 2012 
දී මිනිස් දින 35,817යි, 2013 දී 80,423යි, 2014 දී 37,323යි, 2015 
දී 82,294යි. ඒ නිසා කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 
අමාත්යාංශය විසින් වැඩසටහන් ගණනාවක් ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳයි. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවා ස්ථානවල 
සහෙයෝගීතාව සහ කාර්මික සාමය වැඩි දියුණු කරන්න 
අමාත්යාංශෙයන් ගන්නා පියවර පිළිබඳව අපට පැහැදීමක් 
තිෙබනවා. කාර්මික සාමය ෙහොඳින් පවත්වාෙගන ආයතනවලට 
සම්මාන පිරිනමන වැඩ පිළිෙවළවකුත් ආරම්භ කර තිෙබන බව 
මහ බැංකු වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවනවා. එවැනි ආකාරයට ඔවුන්ට 
දිරිගැන්වීම් කරන්න පුළුවන් නම්, යම් කිසි ආරාවුලක් ඇති 
වුෙණොත් එම ආරාවුල ෙබ්රාෙගන ආර්ථිකයට සහ වැඩ කරන 
ජනතාවෙග් පවුල්වලට කරදරයක් ෙනොවන ආකාරෙයන් එම 
ආරාවුල් ෙබ්රා ගන්න ෙසේවකයන්ටත්, ආයතන අයිතිකරුවන්ටත් 
හැකියාවක් ලැෙබනවා. ඒ නිසා "ෙසේවකයන්ෙග් ජාතික අවම 
ෙව්තනය" පනත් ෙකටුම්පත සහ "ෙසේවකයන්ෙග් අයවැය සහන 
දීමනාව පනත් ෙකටුම්පත" 2016 මාර්තු මාසෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සම්මත වුණා. ඒ පිළිබඳ වූ ගැටලු කිහිපයක් ෙම් 
අවස්ථාෙව් සාකච්ඡා වුණා. නමුත්, රුපියල් 40,000ට වඩා අඩු 
වැටුප් ලබන සියලු ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන් සඳහාත් 
රුපියල් 2,500 දීමනාව ලැෙබන කමය පිළිබඳව ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් ආයතන හිමියන් හා රජය අතර එකඟතාවකට එන්න 
පුළුවන් කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙබොෙහෝ 
ආයතනවල ෙම් වැඩි කරන ලද රුපියල් 2,500 දැනටමත් ෙගවා 
තිෙබන බව අපි කවුරුත් දන්නවා.  

මීට ටික ෙව්ලාවකට ෙපර ෙම් සභාවට ඇවිල්ලා හිටියා මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා. ඔහු කම්කරු ඇමතිවරයා හැටියට 
හිටිය කාලෙය්,  ''කම්කරු පඥප්තියක්'' ගැන දිගින් දිගට කථා 
කළා අපට මතකයි. එතුමා අවුරුදු 10ක පමණ කාලයක් ජනාධිපති 
ෙවලා හිටියත් ඒක කියාත්මක කර ගන්න බැරි වුණා. නමුත්,  දැන් 
වන විට කියාකාරී කම්කරු පතිපත්තියක් සකස් කරන්නට 
කම්කරු අමාත්යාංශය, ''ජාත්යන්තර කම්කරු සංවිධානෙය් ෙසේවා 
නියුක්ති පතිපත්තිය පිළිබඳව වන සම්මුතිය'' - සී 122 - කියන එක  
2016 ජනවාරි මාසෙය් අනුමත කරන ලද බවත්, අපට දැන 
ගන්නට ලැබී තිෙබනවා. ඒ නිසා, ෙමවැනි යාවත්කාලීන කිරීමක් 
සිදු කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගරු කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 
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ඇමතිතුමාට අපි පශංසා කරනවා. එය දිරි ගැන්වීමක් හැටියට අප 
දකිනවා. ඒ හරහා, කම්කරු ආරාවුල් දුර - දිග ෙනොෙගොස් විසඳා 
ගන්නට අවස්ථාවක් ලැෙබයි කියා අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
එෙසේම, කම්කරු වැඩ වර්ජන අවම ෙවලා, ඒ හරහා ආර්ථිකයට 
ඍණාත්මක බලපෑමක් ඇති ෙනොවන විධියට වැඩ කර ෙගන 
යන්න ලැෙබයි කියා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින්, ෙමයට අෙප් 
සුභාශිංසන එකතු කරමින්, මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.14] 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කම්කරු ආරාවුල් අවම 

කිරීම සඳහා ෙබ්රුම්කරණ නිලධාරින්ට යම් දීමනාවක් ලබා දීම 
පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමා ෙගෙනන සංෙශෝධනය ෙහොඳයි. නමුත්, 
ඔබතුමන්ලා පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු වුණා, 
විෙශේෂෙයන්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙය් තිෙබන ''ෙකොන්තාත් ෙසේවෙය් 
බඳවා ගැනීම'' වහාම නතර කරනවාය කියා. ජනාධිපතිවරයාත් 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී  මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවක් විධියට ෙම් ගැන 
පකාශ කළා. ඒ වාෙග්ම, මහ මැතිවරණෙය්දී ඔබතුමන්ලාෙග් 
පතිපත්ති පකාශනවලත් තිබුණා. ඒ පිළිබඳව තමයි කඩිනම් 
සංෙශෝධනයක් ෙගන ආ යුතුව තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාත් දන්නවා, 
ඒක දැනට ජාතික කම්කරු උපෙද්ශක සභාෙව් අනුමත වුණු 
ෙයෝජනාවක් බව. ඒකට ෙසේව්ය පක්ෂෙයන් එකඟතාව ආවා; 
ෙසේවක පක්ෂෙයන් එකඟතාව ආවා; අමාත්යාංශය පැත්ෙතන් 
එකඟතාව ආවා. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලාට කිසිඳු බාධාවක් නැහැ, ඒ 
සංෙශෝධනය ෙගෙනන්න. ඒක දැන් රෙට් වැඩ කරන ජනතාව තුළ 
බරපතළ පශ්නයක් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ෙසේව්ය පක්ෂය එතැනදී 
එකඟ වුණාට, ෙම් සඳහා පසුව විවිධ බාධා කිරීම් කරන බව 
ඔබතුමන්ලා දන්නවා. නමුත්, ආණ්ඩුවක් විධියට; අමාත්යාංශයක් 
විධියට ඔබතුමන්ලාට ෛධර්යය තිෙබන්නට ඕනෑ, ඒ 
සංෙශෝධනය වහාම ෙගෙනන්නට. ඒක තමයි කඩිනමින් ෙගන ආ 
යුතුව තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි මැතිවරණෙය්දී ලබා දුන් 
ෙපොෙරොන්දුව.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ෙම් වන විට රාජ්ය ආයතන 
විශාල සංඛ්යාවක ෙසේවා කටයුතු සිද්ධ ෙවන්ෙන් ෙම් කියන 
manpower ෙසේවා ආයතන මඟින් බව.  දැනට අවුරුදු 10, 15, 20 
වැනි කාලයක් manpower ආයතන මඟින් ෙයදවූ ෙසේවකයින් වැඩ 
කරනවා. පධාන ෙපෙළේ බැංකුවල, ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව, 
ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ශී ලංකා 
ෙටලිෙකොම් ආයතනය වැනි පධාන රාජ්ය ආයතනවල පවා අද 
ෙසේවය කරන්ෙන් manpower ආයතන මඟින් ෙයදවූ ෙසේවකයන්. 
සමහර ෙව්ලාවට ෙසේවකයන්ට පශ්නයක් වුණාම, ඒ ෙසේවකයන්ට 
යන්න තිෙබන්ෙන් තමන් වැඩ කරන ආයතනයට ෙනොෙවයි. වැඩ 
කරන ආයතනයත් එක්ක කිසිඳු ගිවිසුමක් නැහැ; වැඩ කරන 
ආයතනෙය් බැඳීමක් නැහැ, ඒ ෙසේවකයන්ෙග් ෙසේවක 
අයිතිවාසිකම් සම්පූර්ණ කරන්න. ෙපෞද්ගලික සමාගමක් 
ගත්ෙතොත්, ''ෙකොකා-ෙකෝලා'' වැනි ෙපෞද්ගලික සමාගමක් 
ෙවන්න පුළුවන්; බහු ජාතික සමාගම් ෙවන්න පුළුවන්. ඒවාෙය් 
වැඩ කරන සියලුම ෙසේවකයන් සම්පාදනය කරන්ෙන් ෙම් 
manpower ආයතනවලින්. සමහර ෙව්ලාවට තමන් හිතනවා, 
තමන් වැඩ කරන්ෙන් Coca-Cola Company එෙක් කියලා. 
හැබැයි, බලා ෙගන යන ෙකොට තමන් වැඩ කරන්ෙන් ''අප්පුහාමි'' 
කියන manpower ආයතනෙය්. ''අප්පුහාමි'' කියන manpower 
ආයතනයත් අවුරුදු ෙදෙකන්, තුෙනන් තමන්ෙග් ෙසේවා ගිවිසුම් 

ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, ඒ  manpower ආයතනය 
අතින් අතට මාරු ෙවනවා. අවුරුදු 10ක්, 15ක් යන ෙකොට 
manpower හිමිකාරිත්වයත් මාරු ෙවලා තිෙබනවා. ෙසේවකයා 
දන්ෙන් නැහැ, තමන්ෙග් ෙසේව්ය පක්ෂය, එෙහම නැත්නම් 
තමන්ෙග් 'හාම්පුතා' කවුද කියලා. එවැනි අවාසනාවන්ත 
තත්ත්වයක් දැනට තිෙබනවා. ඒ නිසා, ගරු ඇමතිතුමන්ලාෙග් 
පැත්ෙතන් වහාම ඒ මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුව ඉටු කරන්න. 
මැතිවරණෙය්දී ඔබතුමන්ලා පුන පුනා කිව්වා, ''අෙප් රෙට් 
කම්කරුවන් මුහුණ පාන පධාන පශ්නයක් වන ෙම් ෙකොන්තාත් 
ෙසේවය, එෙහම නැත්නම් වහල් ෙසේවය නැති කරනවාය කියා. ඒක  
වැඩ කරන ජනතාව හඳුන්වන්ෙන් ''වහල් ෙසේවය"  කියලායි. 

රුපියල් 700ක දීමනාවක් ෙදනවා නම් ඇත්තටම කම්කරුවාට 
ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 300ක් ෙහෝ 350ක් පමණයි. ඉතිරි රුපියල් 
350ම එෙහම නැත්නම් සියයට 50ම ඒ ෙකොන්තාත් සමාගම 
ගන්නවා. ෙකොන්තාත් සමාගම නිකම් ඉඳලා, ෙසේවකෙයෝ සැපයීම 
කියන පදනම මත පමණක් වැටුෙපන් අර්ධයක් ලබා ගැනීම 
කිසිෙසේත්ම සාධාරණ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ කමය වහාම ෙවනස් 
කළ යුතුව තිෙබනවා.  

බැංකු ගත්ෙතොත් ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න 
ඇමතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් manpower ආයතන හරහා අවුරුදු 
10ක්, 15ක් වැඩ කළ ෙසේවකයන්ව මීට අවුරුදු එකහමාරකට, 
ෙදකකට කලින්, -ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව ආවාට පසුව, 
ඔබතුමන්ලා ෙම් ෙපොෙරොන්දුව ඉටු කරනවා කියලා සමහර 
තැන්වල ෙපන්වලා  කළා.-  ෙකොන්තාත් පදනමට හැෙරව්වා. එහිදී 
කිසිදු ෙවනසක් ෙවලා නැහැ. Manpower ආයතනෙය් වැඩ කළ 
ෙසේවකයා එම රජෙය් ෙහෝ ෙපෞද්ගලික ආයතනෙය්ම ෙකොන්තාත් 
ෙසේවකෙයක් ෙවලා ඉන්නවා. නමුත් ස්ථිර කරලා නැහැ. දැන් 
රාජ්ය බැංකුවලට ගිෙයොත්, -ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව සහ 
ලංකා බැංකුව වාෙග් ආයතනවලට ගිෙයොත්- ෙපෙනනවා විවිධ 
ෙකොන්ෙද්සි දාලා ඒවාෙය් notice  කරලා තිෙබනවා, අවුරුදු හතක් 
manpower ආයතනයක වැඩ කරලා තිෙබනවා නම්; තවත් අවුරුදු 
ෙදකක් එකී රාජ්ය ආයතනෙය් ෙකොන්තාත් ෙසේවෙය් වැඩ කරලා 
තිෙබනවා නම් ඔහුට ෙහෝ ඇයට ස්ථිර ෙවන්නට පුළුවන් බව. 
ඔබතුමා දන්නවා ෙම්ක කම්කරු නීතියට මූලික වශෙයන් පටහැනි 
බව ගරු ඇමතිතුමනි. අෙප් රෙට් කම්කරු නීතියට අනුව, 
ඔබතුමන්ලාම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා සම්මත කළ 
නීතියට අනුව මාස හයකට වැඩි කාලයක් එක දිගට ෙසේවෙය් 
නියුක්ත වුණා නම් එම ෙසේවකයා අනිවාර්යෙයන් ස්ථිර කළ 
යුතුයි. එෙහම තිබියදී ෙකොෙහොමද ඒ ආයතනය  දැන්වීම් පළ 
කරන්ෙන් අවුරුදු ෙදකක් ෙකොන්තාත් ෙසේවෙය් සිටිෙයොත් පමණයි 
ස්ථිර කරන්ෙන් කියලා. අවුරුදු හතක් manpower ආයතනෙය් සිටි  
ෙකනා තවත් අවුරුදු ෙදකක් ෙකොන්තාත් ෙසේවෙය් සිටිෙයොත් 
තමයි ස්ථිර කරන්ෙන් කියලා දැන් රාජ්ය ආයතනවල notice 
කරලා තිෙබනවා. කම්කරු නීතියට පටහැනිව ආණ්ඩුෙව්ම රාජ්ය 
ආයතනවල දැන් ෙම් වාෙග් දැන්වීම් පළ කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක 
බරපතළ පශ්නයක් විධියට තිෙබනවා. ෙම්වා ෙවනස් කරන්නට 
තමුන්නාන්ෙසේලා තවමත් පැහැදිලි මැදිහත්වීමක් කරලා නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් විදුලිබල මණ්ඩලෙය් සහ 
ෙටලිෙකොම් ආයතනෙය් ෙකොන්තාත් ෙසේවකයන් පිළිබඳ ගැටලු 
මතු වුණා. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයන්ව 
අනිවාර්යෙයන්ම ස්ථිර කරනවා කියලා ඔබතුමන්ලා ෙපොෙරොන්දු 
වුණා. නමුත් ෙම් වන විට එයින් භාගයක් විතර තමයි ස්ථිර කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඉතිරි අය සම්බන්ධෙයන් තවමත් පතිපත්තිමය 
තීන්දුවක් ෙගන නැහැ. ඒ පිළිබඳව ලැෙබන ආරංචි තමයි, ඔවුන්ව 
ස්ථිර කරන්ෙන් නැහැ; ඒ ෙවනුවට නව තාක්ෂණය භාවිත 
කරනවා; නව තාක්ෂණය භාවිත කරන විට ඔවුන්ව ස්ථිර කරනවා 
ෙවනුවට ඉන්න අයත් එළියට දමන්නයි සිදු ෙවන්ෙන් කියන එක. 
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ෙම්ක ඔබතුමන්ලා දීපු මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවට මුළුමනින්ම 
පටහැනි ෙදයක්. ඒ නිසා ඉතිරි ෙසේවකයන් ස්ථිර කරන්නට, ඒ 
අයව බඳවා ගැනීමට අවශ්ය කරන කඩිනම් මැදිහත්වීමක් 
අත්යවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා.  

 ගරු ඇමතිතුමනි, රුපියල් 2,500 පශ්නය ගැන කථා 
කරන්නට ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනැල්ලා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සම්මත කළා. ඒ ෙවලාෙව්දීත් බරපතළ අඩු පාඩු 
තිෙබන බව අපි පැහැදිලිව කිව්වා. රුපියල් 2,500ක් ලබා  ෙදනවා 
කියලා කිව්වාට පසු ගිය 2015 අවුරුද්ෙද්දී ඔබතුමන්ලා ලබා 
දුන්ෙන් රුපියල් 1,500යි. පනතින් නීත්යනුකූලව අවසරය දුන්ෙන් 
රුපියල් 1,500කට. 2016දී තමයි ඉතිරි රුපියල් 1,000 ලබා 
ෙදන්ෙන්. ඒකම වැරදියි. ඇත්තටම පනෙතන් කෙළේ  රුපියල් 
2,500ම ෙනොෙගවා ඉන්නට ෙපෞද්ගලික අංශයට ඉඩදීමයි. රුපියල් 
2,500 ලබාදීම අනිවාර්ය කරලා නීතියක් බවට පත් කරන්න 
කියලා තමයි අපි කිව්ෙව්. රුපියල් 2,500 ෙනොෙගවා ඉන්න බැරි 
ෙවන්නයි නීතිය සකස් කළ යුතුව තිබුෙණ්. නමුත් ඔබතුමන්ලා ඒ 
නීතිය හැදුෙව්ම දුර්වල විධියට, 2015දී රුපියල් 1,500ක් සහ 
2016දී රුපියල් 1,000ක් කියලා. එතැනම වැරැද්දක් තිෙබනවා.  

විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා කිව්වා, "ෙබොෙහෝ 
ආයතන ඒ රුපියල් 2,500 ලබා දීලා තිෙබනවා" කියලා. ලබා 
ෙනොදීපු ආයතන විශාල සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. ඒ ලබා ෙනොදුන් 
ආයතන විවිධ ෙහේතු දක්වනවා, විවිධ උපකම  පාවිච්චි කරනවා. 
පනතට අනුව "ෙසේවකයා" යන්න  අර්ථ දැක්වීම අනුව යම් යම් 
සිදුරුවලින් රිංගලා ගිහින් ඔවුන් ෙම් රුපියල් 2,500 ෙනොෙගවා 
ඉන්නට පාවිච්චි කරනවා. ඒක අද ෙබොෙහෝ ෙපෞද්ගලික 
ආයතනවල තිෙබන ෙදයක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම වතු අංශෙය් පශ්නය 
ගැනත් යමක් පකාශ කළ යුතුයි. අවසාන වශෙයන් වතුකරෙය් 
සාමුහික ගිවිසුම  2013දියි අත්සන් කෙළේ. හරි විධියට නම් 2015 
මාර්තු අග වන විට වතු ෙසේවකයන් සහ ෙසේව්ය පාර්ශ්වය අතර 
සාමූහික ගිවිසුම් අත්සන් කළ යුතුව තිබුණා. නමුත්, අද වන තුරු ඒ 
ගිවිසුම් අත්සන් කර නැහැ. 2015 මාර්තු මාසෙය් සිට 2016 
සැප්තැම්බර් මාසය  දක්වා වූ කාල සීමාව ෙගන බලන්න. දැන් 
අවුරුදු ෙදකකට ආසන්න ගත ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සාමූහික 
ගිවිසුම් අත්සන් කරන්ෙන් අවුරුදු ෙදකකටයි. හැබැයි, දැන් අවුරුදු 
ෙදකකට ආසන්න කාලයක්ම ෙම් සාමූහික ගිවිසුම් අත්සන් කර 
නැහැ. කම්කරු අමාත්යාංශය විධියට, ආණ්ඩුව විධියට ඔබතුමන්ලා 
තවම අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා වතු ෙසේවකයන්ෙග් ඒ 
අයිතිවාසිකම ආරක්ෂා කරන්න. සාකච්ඡා වට තිබුණා. පසු ගිය 
සතිෙය්ත් සාකච්ඡා වට පැවැත්වූවා කිව්වා. ලබන සතිෙය්ත් 
තියනවා කිව්වා. අප දන්නා විධියට අට වතාවක් සාකච්ඡා වට 
පවත්වලා තිෙබනවා. හැබැයි, අට වතාවක් ෙනොෙවයි දහ වතාවක් 
සාකච්ඡා වට තිබුණත් වතු ෙසේවකයන්ෙග් ඒ අයිතිවාසිකම ෙදන්න 
තවම බැරි වුණා.  

නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  ෙපටල් 
වක්කරෙගන ගිනි තියාගන්නත් හැදුවා. ෙපටල් දමාෙගන ගිනි 
තියාගන්න හදපු සන්දර්ශන පැවැත්වුවත්, රුපියල් ෙදදහස් 
පන්සීෙය් ඒ දීමනාව වතු ෙසේවකයන්ට ලබාෙදන්න ආණ්ඩුවක් 
විධියට ඔබතුමන්ලාට තවම බැරි වුණා. එතෙකොට ඔවුන්ෙග් 
පැත්ෙතන් ඔවුන් ඉදිරිපත් කළ තර්කය තමයි, "අප 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නීතිවලට බැඳිලා නැහැ, අප සාමූහික ගිවිසුම් 
අනුව තමයි කටයුතු කරන්ෙන්, ඒ අනුව තමයි අෙප් බැඳීම් 
තිෙබන්ෙන්" කියන එක. ඊට පසුව ඔබතුමන්ලා රුපියල් මිලියන 
10,000ක සල්ලි ෙවන් කළා කිව්වා. ඒ අයට ණය දුන්නාය කිව්වා. 
ණයවලින් ඒ පඩිය ෙගවන්න කිව්වා. අවසානෙය් ඔබතුමන්ලා 
පල්ලම් බැහැලා කිව්වා, "දවසකට රුපියල් 100 ගණෙන් ෙදන්න." 
කියා. එතෙකොට මාසයකට දවස් 25ක් වැඩ කෙළොත් පමණයි 

රුපියල් සියෙය් ඒවා 25ක් -2,500ක්- හම්බ වන්ෙන්. හැබැයි, දැන් 
කිසිම හාම්පුෙතක්, කිසිදු වතු සමාගමක් කිසිදු වතු ෙසේවකෙයකුට 
අඛණ්ඩව දින 25ක් වැඩ කරන්න අවස්ථාව ලබාෙදන්ෙනත් නැහැ. 
එෙහම නම්, "අනිවාර්ෙයන්ම දවස් 25ක් වැඩ කරන්න ෙදන්න." 
කියන එක අනිවාර්ය කරන්න ඕනෑ. එතෙකොට තමයි රුපියල් 
2,500  ලැෙබන්ෙන්. දවස් 10ක් වැඩ කෙළොත් රුපියල් සියෙය් ඒවා 
10ක් -රුපියල් 1,000ක්- ගන්න පුළුවන්. හැබැයි,  ෙබොෙහෝ වතු 
කම්කරුවන්ට මාසයකට දවස් 25ක් වැඩ කරන්න ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා රුපියල් 100න් ඔබතුමන්ලා ගැළෙවන්න හැදුවාට 
ඒක උත්තරයක් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා රුපියල් 2,500ක ඒ වැඩි 
කළ දීමනාව අදත් ෙම් රෙට් ලක්ෂ ෙදකකට ආසන්න වුණු වතු 
කම්කරුවන්ට ලැබිලා නැහැ. වතු කම්කරුවන්ෙගන් ලක්ෂ 12ක 
විතර සාමාජිකයන් සංඛ්යාවක් යැෙපනවා. ඔවුන්ට ෙම් සහනය 
ලැබී නැහැ. එෙහම නම් එතැන පැහැදිලි සිදුරක් තිෙබනවා රිංගලා 
යන්න. ෙසේවකයන්ට ෙම් සහනය ෙදන්න වතු සමාගම්වලට බැරි 
ඇයි? එයට ෙහේතු ෙමොනවාද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වතු සමාගම් රජය සතුව 
තිෙයද්දි වතු කම්කරුවන්ට මීට වඩා සහන ලැබුණා. ඔවුන්ෙග් 
ෙසෞඛ්ය පහසුකම්, ඉස්පිරිතාල ටිකට ෛවද්යවරු ඇතුළු ඒ අවශ්ය 
කරන ෙබ්ත්-ෙහේත් ටික, ඒ උපකරණ ටික ලබාෙදන්න රජය 
මැදිහත් වුණා. වාර්ෂිකව ඒ නිවාසවල තීන්ත ගා ගන්නත් ඒ වතු 
සමාගම් රජය සතුව තිෙයද්දි මැදිහත් වුණා. ඒ අයෙග් 
සනීපාරක්ෂක කටයුතුවලට, ඒ වාෙග්ම අධ්යාපන කටයුතුවලට 
වතුවල පවත්වාෙගන යන daycare centresවලට, නැත්නම් 
දරුවන් බලාගන්න පුංචි කාමරවල නඩත්තුව සඳහා පවා එදා වතු 
සමාගම් මැදිහත් වුණා. හැබැයි, ෙම්වා ෙපෞද්ගලිකකරණය කළාට 
පසුව ඒ සහන සියල්ල කප්පාදු ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. අද වතුවල 
තත්ත්වය ඒකයි. ෙසෞඛ්ය පහසුකම් සැපයීම අඩාළ ෙවලා තමයි 
තිෙබන්ෙන්. අධ්යාපන පහසුකම් ලබාදීම අඩාළ ෙවලා තමයි 
තිෙබන්ෙන්. අනික් පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්, නිවාස සඳහා ලබාෙදන 
අනිකුත් පහසුකම් සියල්ලත් අඩාළ ෙවලා තමයි තිෙබන්ෙන්. එදා 
දීපු ඒ සහනවත් ෙම් ෙපෞද්ගලික සමාගම් වතු ෙසේවකයන්ට 
ලබාෙදන්ෙන් නැහැ. ඇත්තටම ඒ වතු සමාගම් ෙපෞද්ගලික 
අංශයට පැවරුවාට පසුව වතු ෙසේවකයන්ට එදා මාසයකට ලැබුණු 
පිටි ටික, මාසයකට ලැබුණු ලාම්පුෙතල් ටිකවත් ලැෙබන්ෙනත් 
නැහැ. ඒ නිසා ෙම් දීමනාව ෙනොෙගවා ඉන්න වතු සමාගම්වලට 
කිසිදු ෙහේතුවක් නැහැ. ෙම්වාට ලාභ උපයන්න බැරි ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? ලාභ උපයන්න බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් වතු 
සමාගම් රජෙය් යම් යම් ෙද්ශපාලන වුවමනාවලට පාවිච්චි වන 
නිසායි.  

ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිෙය් තිෙබන පධාන ෙගොඩනැඟිලි ටිෙක් වර්ග 
අඩියක් අවුරුද්දකට රුපියල් එකයි ශත ෙදකටයි බදු දීලා 
තිෙබන්ෙන්.  අවුරුද්දකට රුපියල් එකයි ශත ෙදකයි, ෙවොක්ෙෂෝල් 
වීදිෙය් තිෙබන ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් පධාන 
ෙගොඩනැඟිල්ලක වර්ග අඩියක බදු කුලිය. හැබැයි, ජනවසෙම් 
ෙසේවකයන්ට EPF එක ෙගවා ගන්න සල්ලි නැහැ; ETF එක 
ෙගවන්න සල්ලි නැහැ. අපට මතකයි, පසු ගිය කාලෙය් ආණ්ඩුව 
තීන්දුවක් ගත්තා ඒ වත්ෙත් තිෙබන ගස් ටික කපලා ලැෙබන 
ආදායෙමන් EPF එක ෙගවන්න කියා. හැබැයි, ජනවසමට අයිතිම 
ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිෙය් තිෙබන පධාන ෙගොඩනැඟිලි හයක් තුට්ටු 
ෙදකට බදු දුන්නා. ගිය ආණ්ඩුව විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් ආණ්ඩුවත් 
එෙහම දුන්නා. 

2015 ජුනි මාසය අරෙගන බලන්න. ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් 
වුණාට පස්ෙසේ ජනවසම වටිනා ෙගොඩනැඟිලි -ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිෙය් 
ඉඩම්- තුට්ටු ෙදකට බදු දීලායි තිෙබන්ෙන්. ෙසේවකයන්ට EPF එක 
ෙගවන්න බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ ෙහේතුව නිසායි. තමන්ෙග් 
හිතවතුන්ට, ෙද්ශපාලන ෙහංචයියලාට ෙකොළඹ තිෙබන වටිනා 
ෙගොඩනැඟිලි අඩු මුදලට බදු ෙදනවා; ෙසේවකයන්ෙග් EPF එක 
ෙගවාගන්න සල්ලි නැහැ කියා අනික් පැත්ෙතන් කියනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පසු ගිය කාලෙය් අගලවත්ත වැවිලි සමාගමට EPF, ETF 
ෙගවා ගන්න බැරුව ඊට අයිති, අනුබද්ධ වතු 12ක් වැෙහන 
තත්ත්වයකට පත් වුණා. ඒවා වැෙහ න තත්ත්වයට පත්ෙවනෙකොට 
ඇත්තටම ඒවාෙය් ආදායම අඩු ෙවනවා තමයි.  ඇයි, ඒ? ෙමොකද, 
ඒවා රජෙය් සම්පත්. හැබැයි, ඒවා ෙපෞද්ගලික අංශයට පවරලා,  
කලින් ෙමතැන කථා කරපු, ඒ වාෙග්ම මාතෘකාවක් බවට පත් වුණ 
'කිස් ෙනෝනිස්' තමයි  අගලවත්ත වැවිලි සමාගෙම් අයිතිකාරයා 
බවට පත් වුෙණ්. ආණ්ඩුව එදා වතු සමාගම් කිස් ෙනෝනිස්ට 
දුන්නා. කිස් ෙනෝනිස්ට ඕනෑ විධියට රාජ්ය ආයතනවලින් බැංකු 
ණය අරෙගන ආණ්ඩුවට තවත් පාඩු කළා. ඊට පසුව බැංකුවලින් 
තවත් ණය අරෙගන ඒවා ෙවන ෙවන අයට විකුණලාත් තිෙබනවා; 
බදුදීලාත් තිෙබනවා. ඒ ෙවන අකටයුතුකම්, අකමිකතා නතර 
කරන්න ආණ්ඩුව සමත්ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා අවසානෙය් ඒවාෙය් 
පතිඵල බුක්ති විඳින්ෙන් ඒවාෙය් වැඩ කරන ෙසේවකයන්. ඒ 
ෙසේවකයන්  EPF, ETF ගන්න ගියාම, සල්ලි නැහැ කියා 
අමාත්යාංශය කියනවා. ඒවා විසඳන්න ඔබතුමන්ලා තවමත් 
සමත්ෙවලා නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, වතු කම්කරුවන් මුහුණ ෙදන ෙලොකු 
ගැටලුවක් තිෙබනවා. එය කාර්මික ආරවුලක් විධියට හැමදාම 
මතුෙවන කාරණයක්. ඒ තමයි තමන්ෙග්  EPF, ETF  ලබා ගැනීම 
සඳහා අයදුම් පත අත්සන් කිරීෙම්දී ඇතිවන ගැටලු. තමන්ෙග් 
ෙනොදැනුවත්කම නිසා  එක්ෙකෝ හරියට අත්සන් කරලා නැහැ; 
එක්ෙකෝ හරියට නම ලියැවිලා නැහැ. ඒ නිසා මතුෙවන ගැටලු  
ෙහේතුෙවන් EPF එක ගන්න ඔවුන්ට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා 
කාර්මික ආරාවුල් පශ්න විධියට ෙබ්රුම්කරණයට ගියාම කියනවා, 
ෙදමව්පියන්ෙග් උප්පැන්න සහතික සහ හැඳුනුම්පත් ෙග්න්න 
කියලා.  

අපි දන්නවා, වතුකරෙය් කම්කරුවන්ෙගන් ෙබොෙහෝ අයට 
උප්පැන්න සහතික ෙහෝ හැඳුනුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීෙම් හැකියාවක් 
නැහැ කියා. ඒ නිසාම තමන්ෙග්  EPF, ETF එක ගන්න විධියක් 
නැති ෙබොෙහෝ වතු කම්කරුවන් ඉන්නවා. ඒවා තමයි සැබෑ 
වශෙයන්ම වතු ක්ෙෂේතය අද මුහුණ දීලා තිෙබන පශ්න. වතු 
ක්ෙෂේතය නිෙයෝජනය කරන ඇමතිවරු කිහිපෙදෙනක්ම  
ආණ්ඩුෙව් ඉඳලාත්  වැඩි කරපු රුපියල් 2,500 දීමනාව සමස්ත වතු 
කම්කරුවන්ට ලබා ෙදන්න තවමත් අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඇමතිවරු ගිහිල්ලා  පිටෙකොටුෙව් උපවාස කරනවා; උද්ෙඝෝෂණ 
කරනවා; ෙපටල් දාෙගන ගිනි තියා ගන්න හදනවා. ඒ ෙමොන 
ෙසල්ලම් දැම්මත් අවශ්ය කරන මැදිහත්වීම කරන්න තවමත් 
ආණ්ඩුවට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා  ඔබතුමන්ලා ගන්නා 
කියා මාර්ගය  ෙමොකක්ද? "සාකච්ඡා කරනවා", "ලබන සතිෙය් 
සාකච්ඡා කරනවා" කියලා කාලය ෙගවන්න පුළුවන්. හැබැයි, 
අවුරුදු ෙදකක් සාමුහික ගිවිසුම් නැතිව යනවා නම්, එතැනම 
බරපතළ වැරැද්දක් තිෙබනවා.  ඒ වතු ෙපෞද්ගලික අංශයට නඩත්තු 
කර ගන්න බැරි නම්, ඒවාෙය් ආදායම කඩාෙගන වැෙටන 
තත්ත්වයට පත්ෙවනවා නම්, ඔබතුමන්ලාට තිෙබන්ෙන් ඒ වතු 
රජයට පවරා ගන්නයි; එෙහම නැත්නම් කරන්න පුළුවන් 
ෙකෙනකුට ෙදන්නයි. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා මහෙලොකු 
සද්ෙදට කිව්වා "බැරි නම් අපි  පවරා ගන්නවා." කියලා. හැබැයි, 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒවා ෙබොරුවට ජනතාව රවට්ටන්න කරන 
පකාශ. ඒ නිසා ජනතාව රැවටීම සඳහා කරන පකාශ ෙනොෙවයි, 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සමාගම්වලට බැහැයි කියා කියනවා නම්,  
ගිවිසුම් අත්සන් කරන්න බැහැයි කියා තවදුරටත් කල් ගන්නවා 
නම්,  ආණ්ඩුවක් විධියට ඔබතුමන්ලා කරන්න ඕනෑ ඒ වතු රජයට 
පවරා ගැනීමයි; ඒ වාෙග්ම  ගිවිසුම් අත්සන් කර, ඒ ෙකොන්ෙද්සි 
උල්ලංඝනය කරපු සමාගම්වලට එෙරහිව නීතිය කියාත්මක කරලා 
වහාම මැදිහත් වීමයි; වතු ෙසේවකයන්ෙග් අයිතිය ආරක්ෂා  කරන්න 
කටයුතු කිරීමයි. කම්කරු ඇමතිතුමා විධියට ඔබතුමාට එහිදී 

විශාල වගකීමක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ වගකීම ඉටු කෙළොත් තමයි 
ඇත්තටම කම්කරුවන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම වචනෙය් 
පරිසමාප්ත අර්ථෙයන්ම සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව 
මැදිහත්වීමක් වහා කළ යුතුව තිෙබනවා.  

ඔබතුමන්ලා දැන් ෙබොෙහෝ ආයතනවල කටයුතු ෙපෞද්ගලික 
අංශයට ෙදනවා. වතු දීලා වතුවල අර්බුදයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම දැන් ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
බදු එකතු කිරීෙම් කටයුත්තත්  ෙහොංෙකොංවල පිහිටි  ෙබ්කර් සහ 
මැකන්සි සමාගමට පවරන්න කටයුතු කරෙගන යනවා. 
ඔබතුමන්ලා ඒ සඳහා ගිවිසුම් අත්සන් කර තිෙබනවා. ඒ 
ගිවිසුම්වලින්  ෙමොකක්ද, දැන් කරන්න යන්ෙන්? ෙබ්කර් සහ 
මැකන්සි සමාගමත් සමඟ අත්සන් කළ ගිවිසුෙම් පැහැදිලිව බදු 
එකතු කිරීෙම් කටයුත්ත ෙම් සමාගමට පවරන්න ලැහැස්තියි. 
ඔබතුමන්ලා ඒකට කියනවා, "ඒ හරහා බදු ආදායම් වැඩි 
කරගන්න පුළුවන් ෙවයි" කියලා.  පසු ගිය කාලය තුළ ෙද්ශීය 
ආදායම්  ෙදපාර්තෙම්න්තුව සිය පරිගණක ජාලය ශක්තිමත් 
කිරීමට විධිමත් කියා මාර්ග ගත්තා. එහි පළමු අදියර සියයට 90ක් 
අවසන් කරලා තිෙබනවා. 

දැන් එහි ෙදවැනි අදියරත් ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ අනුව, 
ආදායම් වැඩි කර ගැනීෙම් කම දැනටමත් මතු ෙවලා තිෙබනවා. 
පසු ගිය කාලෙය් අලුෙතන් නිලධාරින් 1,500 ගණනක් බදු එකතු 
කර ගැනීම සඳහා බඳවා ගත්තා. ඒ බඳවා ගැනීම තුළින් දැනටමත් 
බදු ආදායම එකතු කිරීෙම් කියාවලිය කලින් තිබුණු තත්ත්වයට 
වඩා ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා;  වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
දැන් ඔබතුමන්ලා ෙබ්කර් සහ මැකන්සි සමාගමත් එක්ක අත්සන් 
කරපු agreement එෙකන් ඒ සමාගමට වාර්ෂිකව මිලියන 23ක් 
ෙගවන්න ෙපොෙරොන්දු වනවා. එතෙකොට දැන් ඔබතුමන්ලා 
මිලියන 23 ෙගවන්න ඒ සමාගමත් එක්ක ගිවිසුම් ගහන්ෙනත් 
ලංකාෙව් ඉන්න සමහර local agentsලා තැරැව්කාරෙයෝ විධියට 
අරෙගනයි. සමහර audit companies අරෙගන, ඒවා agentsලා 
විධියට පාවිච්චි කරලා, ෙබ්කර් සහ මැකන්සි සමාගමත් එක්ක 
ගිවිසුම් ගහලා, බදු එකතු කරන කියාවලියත් දැන් ෙපෞද්ගලික 
අංශයට පවරනවා. 

වතු සමාගම් ටික ෙපෞද්ගලික අංශයට පවරලා අවුරුදු 
ගණනකට පස්ෙසේ මහා දැවැන්ත අර්බුදයක්, කම්කරු අර්බුදයක් 
රෙට් නිර්මාණය වුණාට පස්ෙසේවත්  එයින් පාඩමක් ඉෙගන 
ගන්ෙන් නැතුව බදු එකතු කිරීෙම් කියාවලියත් ෙපෞද්ගලික 
අංශයට පවරනවා. එම කියාවලිය ෙපෞද්ගලික අංශයට 
පවරන්ෙන්, ඇත්තටම බදු එකතු කිරීෙම් කියාවලිය දුර්වල ෙවලා, 
කඩාෙගන වැටිලා ෙහෝ කියලා ෙනොෙවයි, කිසිම සාධාරණ 
ෙහේතුවක් නැතුව. බදු එකතු කිරීෙම් කියාවලිය ෙම් මෑතකදී ඇති 
කරපු ෙවනස්කම් එක්ක වැඩි ෙවලා තිෙබද්දි, වැඩි කරගන්න 
පුළුවන් හැකියාව තිෙබද්දි තමයි, ඒකත් ෙපෞද්ගලික අංශයට 
පවරන්න යන්ෙන්. ඒක වහාම නතර කළ යුතු ෙදයක්. ඒෙකන් 
අෙප් රෙට් බදු ආදායම වැඩි වනවා ෙවනුවට, ෙපෞද්ගලික 
සමාගම්වලට අවුරුද්දකට මිලියන 23ක් යනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, අර කියපු ලංකාෙව් agentsලාට ෙකොමිස් මුදලක් 
යනවා. ලංකාෙව් agentsලාට ෙකොමිස් දීම පිටු පස්ෙසේ ඉන්ෙන් 
කවුද කියලා ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුෙවන් පශ්න කර ගන්න. ඒවා 
නිකම් ෙවනවා ෙනොෙවයි. ෙම් කියාවලිය නිකම් ෙවනවා 
ෙනොෙවයි. හිටපු ගමන් ෙබ්කර් සහ මැකන්සි සමාගමත් එක්ක 
ගිවිසුම් අත්සන් කරන්ෙන් නිකම් ෙනොෙවයි. ඒ ගිවිසුම් අත්සන් 
කරන ෙකොට ඒවාට මැදිහත් වන local agentsලාට commission 
එකක් යනවා. ඒ commission එක පිටු පස්ෙසේ ඉන්ෙන්, ෙම් තීන්දු 
ගන්න අය. ඒ තීන්දු ගන්ෙන් මුදල් අමාත්යාංශෙයන්. හැබැයි, මුදල් 
අමාත්යාංශය තීන්දු ගන්න ෙකොට ඒෙක් පතිඵලවලට මුහුණ 
ෙදන්න ෙවන්ෙන් රටක් විධියට ෙම් රෙට් සියලු ජනතාවට.  
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[ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා] 
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අද ෙම් නිෙයෝග මඟින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන, කම්කරු 
ආරාවුල් නිරාකරණය කිරීෙම්දී ෙබ්රුම්කරන නිලධාරින්ට ලබා 
ෙදන දීමනා වැඩි කිරීම පිළිබඳව අෙප් පශ්නයන් නැහැ. ඒක 
ෙහොඳයි. හැබැයි, ඒෙකන් විතරක් කම්කරු ආරවුල් නිරාකරණය 
කිරීම ෙව්ගවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. කම්කරු ආරවුල් නිරාකරණය 
කිරීම ෙව්ගවත් ෙවන්න නම් ඔබතුමන්ලා මැතිවරණෙය්දී දීපු 
ෙපොෙරොන්දුව, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් ෙසේවකයාෙග් රැකියාෙව් 
ස්ථිරත්වය, ඒ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම පිළිබඳව තිෙබන පදනම් 
ශක්තිමත් කළ යුතුව තිෙබනවා. අන්න ඒෙකදි ෙකොන්තාත් ෙසේවය 
අෙහෝසි කරන්න, ෙම් manpower ආයතනවලින් කරන ෙම් 
විගඩම, ෙම් ෙසල්ලම නතර කරන්න වහාම පියවර ගත යුතුයි 
කියන එක අවධාරණය කරමින් මා නතර වනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

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

මීළඟට, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා. 

 
[අ.භා. 3.34] 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු  රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - திறன் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කාර්මික ආරාවුල් 

නිරාකරණය කිරීම සඳහා ෙබ්රුම්කරුවන් ෙවනුෙවන් ෙගවනු 
ලබන දීමනාව වැඩි කිරීමට ෙයෝජනාවක් ෙගන ඒම පිළිබඳව විෂය 
භාර ගරු අමාත්යතුමාටත්, රාජ්ය අමාත්යතුමාටත්, නිලධාරි 
මණ්ඩලයටත් මාෙග් පශංසාව පුද කරන්නට කැමැතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Velu Kumar to the Chair? 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
I propose that the Hon. Velu Kumar do now take the 

Chair. 
 

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

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මූලාසනාරූඪ විය.  
 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES  left the Chair, and  THE  HON. VELU KUMAR  took 
the Chair. 

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් කාර්මික ක්ෙෂේතෙය් 

සාමාජිකයන් අතර -හාම්පුතුන් හා ෙසේවකයන් අතර- විවිධ 
අවස්ථාවල විවිධ පශ්න, ගැටලු නිර්මාණය වනවා; පැන නඟිනවා. 
අපි ඒවා ෙකොෙත කුත් දැක තිෙබනවා. ඒවා පදනම් කරෙගන 
විෙරෝධතා ව්යාපාර, කර්මාන්තවලට හානි කිරීම්, ෙසේවකයන් අතර 
ෙලොකු ඝට්ටන ඇතිවීම්, ෙපොලීසිෙය් මැදිහත්වීම් වාෙග් සිදු වීම් 
අපට ෙම් සමාජය තුළ ෙබොෙහෝ විට දක්නට ලැබුණා. අතීතෙය් 
කර්මාන්ත වැෙසන අවස්ථාවලදී ඒ කර්මාන්තවල ෙසේවකයින් ඊට 
 එෙරහිව යුද පිටියක් බවට කර්මාන්තශාලාව පත් කර ගත්ත 
අවස්ථාද අපට දකින්නට ලැබුණා. එවැනි අවස්ථා එනෙකොට ඒ 
ආරාවුලට මැදිහත්වන උදවිය සමනයට පත් කිරීමට ලිහිල් 
කමෙව්දයක් අපි නිර්මාණය කළ යුතු වනවා.  

අෙප් ඉතිහාසෙය් ඉඳලා එවන් අවස්ථාවලදී වරින් වර විවිධ 
අණපනත් ෙගනැල්ලා විෙශේෂෙයන්ම ෙසේවක මණ්ඩලවලට 
තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ෙබ්රුම් කර ගැනීම සඳහා රජයන් විසින් 
අවශ්ය කටයුතු කර තිෙබනවා. 

අද කාලයත් එක්ක ඇති ෙවලා තිෙබන ජීවන වියදම ඉහළ 
යාමත්, ඒ වාෙග්ම මුදෙල් අගය පහළ යාමත් එක්ක බලන ෙකොට, 
ආරම්භක යුගෙය් දුන්න දීමනාෙවන් අද දවෙසේ යැෙපන්න බැහැ. 
එෙහම නම්, කාලයත් එක්ක ෙම් සියලු ෙද්වල් ෙවනස් ෙවන්න 
ඕනෑ. එෙහම ෙවනස් ෙනොෙවනවා නම්, ඒක බරපතළ පශ්නයක්. 
ගරු අමාත්යතුමාත්, රාජ්ය අමාත්යතුමාත්, අදාළ ෙකොමසාරිස්තුමා 
ඇතුළු නිලධාරි කණ්ඩායම අද යහපත් කියාවලියක් සිදු කරලා 
තිෙබනවා. රුපියල් 600ක දීමනාව රුපියල් 1,000 දක්වා, රුපියල් 
400කින් වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රුපියල් 800 දීමනාව 
රුපියල් 1,500 දක්වා, රුපියල් 700කින් වැඩි කරලා තිෙබනවා. 
රුපියල් 1,000ක දීමනාව රුපියල් 2,000 දක්වා, රුපියල් 
1,000කින් වැඩි කරලා තිෙබනවා. රුපියල් 12,000ක දීමනාව 
රුපියල් 25,000 දක්වා, රුපියල් 13,000කින් වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් එකට එකකටත් වැඩියි. ඒ වාෙග්ම 
රුපියල් 3,000ක දීමනාව රුපියල් 5,000 දක්වා, රුපියල් 
2,000කින් වැඩි කරලා තිෙබනවා. ෙම් තුළින් සමථකරුවන්ව -
ෙබ්රුම්කරුවන්ව- දිරිගැන්වීමට, උනන්දු කරවීමට ෙහොඳ 
අවකාශයක් හැෙදනවා. ෙමොකද, ෙසොච්චම් මුදලකින් වැඩ කරන 
ෙකොට ඒ වැෙඩ් කරන්න එතරම් උනන්දුවක් දක්වන්ෙන් නැහැ. 
කල කිරීෙමන් තමයි ඒ කටයුත්ත කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙමහි  
නිශ්චිත කාල සීමාවන් දක්වලා තිෙබනවා. ඒ කාල සීමාවන් තුළ 
ඉතා ඉක්මනින් ෙම් වැඩ කටයුත්ත හමාර කිරීම සඳහා ඒ වාර්තා 
ඉදිරිපත් කිරීම කඩිනම්ව සිද්ධ කරනවා නම්, ඒ සඳහාත් අමතර 
දීමනාවක් -වැඩි දීමනාවක්- ලබා ෙදන්නටත් සැලසුම් කරලා 
තිෙබනවා; ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම්ක ඉතා වටිනා ෙයෝජනාවක් කියන එක සිහිපත් 
කරන්නට ඕනෑ.  
 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අද පත්තෙර්ක තිෙබනවා, වෘත්තීය පුහුණු 

අධිකාරිෙය් අධ්යක්ෂවරයා තමාට පහර දුන්නා කියලා, පුහුණු 
නිලධාරිෙයක් ෙපොලීසියට කරපු පැමිණිල්ලක් ගැන. වෘත්තීය 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව සිදු කරන ලද සාකච්ඡාවකදී තමයි ෙම් 
පහරදීම සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් වාෙග් සිදුවීම් ෙබ්රුම්කාර 
මණ්ඩලයකට ෙයොමු කරනවාද? ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට 
සම්බන්ධ පශ්නයක් නිසායි මම ෙම් ගැන ඇහුෙව්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙමම සිද්ධිය සිදු ෙවලා 

තිෙබන්ෙන් පසු ගිය සතිෙය් බදාදායි. වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිෙය් 
පාලන අංශෙය් අධ්යක්ෂ රණවීර නමැති නිලධාරියා තමයි ෙම් 
පහරදීම සිද්ධ කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් නිලධාරියා සමඟ නිදහස ්
ෙසේවක සංගමෙය් සාමාජිකයන් වන ජයකාන්ත ඇතුළු නිලධාරින් 
තුන්ෙදෙනක් ෙම් සාකච්ඡාව සඳහා ගිහින් තිෙබනවා. ෙම් 
සාකච්ඡාෙව්දී අධ්යක්ෂවරයාට ෙක්න්ති ගිහිල්ලා ජයරත්නත්, ඒ 
වාෙග්ම සමන් කුලසූරියත්, අධ්යක්ෂ ජනරාල් ෙහට්ටිආරච්චිත් 
ඉදිරිෙය්දී පළමුෙවන්ම තර්ජනය කරලා අඩන්ෙත්ට්ටම් කරලා 
තිෙබනවා. ඉන් පසුව යම් පහරදීමක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සිදු 
කළා කියන පහරදීම සම්බන්ධෙයන් මම අද වාර්තාවකුත් සකස් 
කරෙගන ආවා, ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරන්න. ඒක CCTV කැමරාවලත් සටහන් ෙවලා තිබුණා.  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
නීතිය නවන එක්ෙකෙනක් ඉන්නවා ෙන්. එතුමාට බැරිද ෙම් 

සම්බන්ධෙයන් හරියට රාජකාරිය කරන්න? 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
නීතිය නැවිය යුතු අවස්ථාවලදී නීතිය නවලා කටයුතු 

කරන්නත් ෙවනවා. ෙමොකද, නීතිය කැඩීම තමයි බරපතළ පශ්නය 
ෙවන්ෙන්. නීතිය නැවීමට නීතිෙයන්ම අයිතිවාසිකමක් තිෙබනවා. 
ෙම් පිළිබඳව නාරාෙහේන්පිට ෙපොලීසියට පැමිණිලි කරලා 
තිෙබනවා. මම අද උෙද්ත් නාරාෙහේන්පිට ෙපොලීසිෙයන් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කරුණු විමසුවා. පහරදීම සිද්ධ ෙවලා සතියකට 
ආසන්න කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, නාරාෙහේන්පිට 
ෙපොලීසිය ෙම් පහරදීම සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණය අවසන් කරලා 
නැහැ. ෙම් සිදුවීම ෙබොෙහොම සැහැල්ලුවටයි අරෙගන තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් සිදුවීම දැනගත්තාට පස්ෙසේ, නාරාෙහේන්පිට ෙපොලීසිෙය් වැඩ 
බලන ෙපොලිස් ස්ථානාධිපති පධාන ෙපොලිස් පරීක්ෂක ධර්මකීර්ති 
මහත්මයාට මම ඊෙය් රාතිෙය්ත් කථා කළා; අද උෙද්ත් කථා 
කළා. පධාන ෙපොලිස් පරීක්ෂක ධර්මකීර්ති මහත්මයා  පරීක්ෂා 
කරලා අද උෙද් මට කිව්ෙව්, CCTV කැමරා සටහන් අරෙගන 
නැහැ; සාක්ෂි සටහන් කරලා නැහැ කියලායි. ඒ කියන්ෙන් ෙම් 
පශ්නය ඉතා සැහැල්ලුවටයි අරෙගන තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඒ CCTV දර්ශන මැකිලා ද දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් අෙත් CD එක තිෙබනවා. මම 

අද උදෑසන අමාත්යාංශයට ගිහිල්ලා පළමුෙවන්ම කෙළේ ඒ CD 
එෙක් copy එකක් මෙග් අතට ගත්ත එකයි. ඒ නිසා දැන් 
මැෙකන්න විධියක් නැහැ. දැන් ෙම් සාක්ෂිය මෙග් අෙතත් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ගැටලුවක් ෙවන්ෙන් නැහැ. භය ෙවන්න එපා, 
ඒවා මැෙකන්ෙන් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ගරු 
මන්තීතුමනි, පධාන ෙපොලිස් පරීක්ෂක ධර්මකීර්ති මහතා මට 
දැනුම් දුන්ෙන්, යම්කිසි ෙකෙනකුෙග් බලපෑමක් උඩ ෙම් 
පරීක්ෂණය සිදු ෙනොෙවන්න ඇති; නැත්නම් දින තුනක් ඇතුළත 

ෙම් පරීක්ෂණය අවසන් ෙවනවා කියලායි. ෙකොෙහොම වුණත්, ෙම් 
රණවීර කියන අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා පිළිබඳව බරපතළ පශ්න 
තිෙබනවා. ෙමතුමා අද - ඊෙය් ඉඳලා ෙනොෙවයි, වසර ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ ෙම් ආයතනෙය් වැඩ කරන ෙකෙනක්. ෙමතුමා වසර 
ගණනාවක් වැඩ කරද්දී තර්ජනය, මැරකම දිගටම කියාත්මක කර 
තිෙබනවා. පසු ගිය කාලපරිච්ෙඡ්දෙය්දී ෙම් අධිකාරිෙය් රාජකාරි 
කටයුතු කරද්දී අධ්යක්ෂ ජනරාල් චූලාංගනී මැතිනියට පිහිෙයන් 
අනිනවා කියලා තර්ජනය කරලා තිෙබනවා. ඒ රාජකාරි කටයුත්ත 
නිසියාකාරෙයන් නීත්යනුකූලව, ඵලදායීව කිරීම පිළිබඳව 
කථාවකට ගියාම එතුමියට පිහිෙයන් අනින බවට තර්ජනය කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙම් නිලධාරින්ට අඩන්ෙත්ට්ටම් කරලා 
තිෙබනවා; සාපරාධී බිය ගැන්වීම් කරලා තිෙබනවා; ඒ වාෙග්ම 
බැණ තර්ජනය කරලා තිෙබනවා. දණ්ඩ නීති සංගහෙය් 486 
වගන්තිය යටෙත්, දණ්ඩ නීති සංගහෙය් 314 වගන්තිය යටෙත් 
අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර දඬුවම් පැමිණ විය හැකි වරදවල් 
ගණනාවක් ෙම් නිලධාරියා සිදු කරලා තිෙබනවා.  

හැබැයි, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ගරු 
මහින්ද යාපා මන්තීතුමනි, ෙම් නිලධාරියා කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ 
ෙම් වාෙග් වැඩ දිගින් දිගටම කරමින්, කවුරු හරි ඉන්න 
ෙද්ශපාලන බලධාරිෙයකුට ෙහේත්තු ෙවලා එතුමාව සන්ෙතෝෂ 
කරමින් ඔහුෙග් රැකවරණය -ආරක්ෂාව- ලබනවා. ෙම් 
අවස්ථාෙව්දීත් ඇති වුෙණ් එවැනි තත්ත්වයක්ද කියලා මම දන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද,   කුරුණෑගල දිස්තික්කය, කෑගල්ල දිස්තික්කය, 
මහනුවර දිස්තික්කය, මාතෙල් දිස්තික්කය යන දිස්තික්ක හතෙර්  
වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිෙය් ෙසේවකයින්ටත්, ඒ වාෙග්ම පුහුණු 
ෙවන දරුවන්ටත් ඔබතුමන්ලාෙග් සම්ෙම්ලනයට යාම අනිවාර්යය 
කරලා තිබුණා. රණවීර නමැති නිලධාරියා තමයි ෙම් බලපෑම 
කරන්ෙන්. ඔහු තමයි ෙම් කටයුතු ෙමෙහයවන්ෙන්. ෙමවැනි 
ෙද්වල් කරලා, අමාත්යවරයාත් එක්ක සමීප ෙවලා 
අමාත්යවරයාෙග් ෙහොඳම ෙගෝලයා බවට පත් ෙවනවා. ඒ 
අමාත්යවරයාත් එක්ක විවිධ ෙද්වල් කරන පුද්ගලෙයක් බවට පත් 
ෙවනවා. ඔහු එවැනි ෙද්වල් කරලා හැමදාම ඔහුෙග් ආරක්ෂාව 
හදා ෙගන තිෙබනවා. වර්තමානෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, අතීතෙය් 
ඩලස් අලහප්ෙපරුම ඇමතිතුමා එතැන ඉන්න කාලෙය්දීත් ඒක 
ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
නීතිය නමනවාද නැත්නම් එතුමා කාටහරි නැෙමනවාද? 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
නීතිය නමනවාද එතුමා නැෙමනවාද කියලා මම දන්ෙන් 

නැහැ. ෙකොෙහොම හරි ඒ ඉන්න ෙද්ශපාලන නායකයාව නමා 
ගන්නවා. ඒක තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔහුට අවශ්ය ෙද් කර 
ගන්නවා. ඒ තුළ බලය පතුරවා ගන්නවා. ඒ බලය තුළ අෙනක් 
අයව බය කරෙගන ඉන්නවා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් තමයි ඇති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිලධාරියාට විරුද්ධව ෙචෝදනා ගණනාවක් 
තිෙබනවා.  

ගරු මහින්ද යාපා මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා සමහර විට 
දන්නවාත් ඇති. මීට අවුරුද්දකට කලින් ආණ්ඩු කෙළේ 
ඔබතුමන්ලායි. ඒ කාලෙය් ඔහු එක පැත්තකින් ශී ලංකා වෘත්තීය 
පුහුණු අධිකාරිෙයන් වැටුපක් ලබාෙගන තිෙබනවා; අෙනක් 
පැත්ෙතන් මධ්යම සංස්කෘතික අරමුදෙලන් වැටුපක් ලබාෙගන 
තිෙබනවා. ඔහු මධ්යම සංස්කෘතික අරමුදෙලන් රුපියල් ලක්ෂ 
54ක මුදලක් ලබාෙගන තිෙබනවා. මාසයකට වැටුප් ෙදකක් 
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අරෙගන තිෙබනවා. ඔහු වැටුප් ෙදකක් අරගැනීෙම් කියාවලිය 
වැරදියි කියලා විගණකාධිපතිවරයා ඔහුෙගන් විමසීම් කරලා 
තිෙබනවා. ඔහු ඒ සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරු එවන්ෙන් නැහැයි 
කියලා විගණකාධිපතිවරයා මෑතකදී දැනුම් දී තිෙබනවා. ෙම් 
පිළිබඳව අප විමසුවාම අපට ෙතොරතුරු එවන්ෙන්ත් නැහැ. 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත බලාත්මක 
වුණාම ඒ යටෙත් අපට ෙතොරතුරු ලබා ෙගන ඔහුට විරුද්ධව 
කියාත්මක කරන්නයි ෙවන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් විධිෙය් වපසරියක් 
හදා ෙගන ඔහු වැඩ කටයුතු කරනවා. පසු ගිය දිනවල මුල්ය 
අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසෙයන් -FCID එෙකන්- ඔහුව කැඳවලා 
ඔහුට විරුද්ධව විමර්ශනයක් කරලා තිෙබනවා. මට දැනගන්න 
ලැබුණු විධියට නම්, දැන් එම ෙගොනුව නීතිපතිවරයාට ෙයොමු 
කරලා තිෙබනවා. ෙමම  නිලධාරියා කටයුතු කරන්ෙන් ෙම් විධිෙය් 
අකටයුතු රාශියක් සිදු කරමිනුයි.  

මීට අමතරව, ෙමොහු ෙම් තනතුරට එන්නත් කටයුතු කරලා 
තිෙබන්ෙන්, පසු ගිය රජය තිෙබන අවස්ථාෙව් හිටපු 
අමාත්යවරුන්ව සම්බන්ධ කරෙගන ඔහුට නැති සුදුසුකම් ෙපන්වා 
දිලායි. එක පැත්තකින් ඉන්ධන දීමනාව වැඩිපුර අරෙගන 
තිෙබනවා. තවත් පැත්තකින් මධ්යම සංස්කෘතික අරමුදෙලන් 
වැටුප් අරෙගන තිෙබනවා. තවත් පැත්තකින් වෘත්තීය පුහුණු 
අධිකාරි ෙයන් වැටුප් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ අනුව, එක මාසයකට 
වැටුප් ෙදකක් අරෙගන තිෙබනවා. තවත් පැත්තකින් මධ්යම 
සංස්කෘතික අරමුදෙල් වාහන පාවිච්චි කරනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් 
ඉන්ධන දීමනාව ගන්නවා. ෙම් විධියට ෙමොහු මූල්ය අපරාධ 
ගණනාවක් සිදු කරපු ඉතාමත්ම වංචාකාරී පුද්ගලෙයක් කියන එක 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් විමර්ශනවලදීත්, ඒ වාෙග්ම FCID එක 
කරනු ලබන විමර්ශනවලදීත් ෙබොෙහොම පැහැදිලිවම අනාවරණය 
ෙවලා තිෙබනවා. දැන්, එෙහම අනාවරණය ෙවලා තිබියදී ඔහු 
ඔහුෙග් අධිකාරය හදා ගන්නවා; ඔහු බලය හදා ගන්නවා. එක 
ෙවලාවක ඔහු නිදහස් ෙසේවක සංගමයට නායකත්වය ලබා දුන්නා. 
ඒ නිදහස් ෙසේවක සංගමය ෙමෙහය වූෙය් ඔහුයි. ඊට පසුව ආණ්ඩුව 
මාරු ෙවලා යහ පාලන ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණාම ඔහුට යම් 
පශ්න එන ෙකොට ඔහු "ෙපොදු ෙසේවක සංගමය" කියලා සංගමයක් 
හැදුවා. නිදහස් ෙසේවක සංගමය කඩාකප්පල් කළා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ඔබතුමාට නියමිත කාලය දැන් අවසානයි. දැන් කථාව අවසන් 

කරන්න. 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තව සුළු ෙමොෙහොතකින් 

මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ඔහු ෙපොදු ෙසේවක සංගමය කියලා 
සංගමයක් හදා ගත්තා. ඔහු ෙපොදු ෙසේවක සංගමය කියලා 
සංගමයක් හදා ගත්ෙත් ෙසේවක සංගමෙය් ෙසේවකයන්ෙග් 
උන්නතිය සඳහා ෙනොෙවයි. ඔහු එය හැදුෙව් ඔහුෙග් ආරක්ෂාව 
සඳහායි. සමස්ත අධිකාරිෙය් නිලධාරින්ෙගන් ඔහුෙග් ආරක්ෂාව 
සඳහා වළල්ලක් සාදා ගැනීමට; පවුරක් සාදා ගැනීමට ඔහු කටයුතු 
කළා. ඔහු ඉතාමත්ම උපකමශීලීව; වංචාසහගතව; විනයක් නැතිව 
-අවිනීතව- කටයුතු කරන නිලධාරිෙයක්. ඔහු හැමදාම ෙද්ශපාලන 
රැකවරණය ලබනවා. අෙප් යහ පාලන රජය යටෙත් අදත් ඔහු එම 
තනතුෙර් ඉන්ෙන්ත් පැරණි කාලෙය් කරපු ඔක්ෙකෝම වැරැදි වැඩ 
 තවදුරටත් රැකෙගන ඉදිරියට යන්ෙන්ත් ෙම් වපසරිය තුළයි කියන 
එක මම සිහිපත් කරන්න කැමැතියි. ඔබතුමන්ලා අපහු පශ්න නිසා 
කාලය ගතවීම නිසා මට ෙවනත් කරුණු කථා කරන්නට ෙනොහැකි 
වීම පිළිබඳව මම කනගාටු වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
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ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

எனக்குப் ேபசுவதற்கு சந்தர்ப்பம் தந்ததற்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகைளப் 
ெபா த்தவைரயிேல அங்கு த்தத்தின் பின்   மீள் 
கு ேயற்றம் நைடெபற்  7 வ டங்கள் நிைறவைடந்தி க் 
கின்றன. இந்த நிைலயி ம் ைகத்ெதாழில் ெதாடர்பாக ஒ  

ைறயான, திட்டமிட்ட அபிவி த்தி ேவைலகள் அந்தப் 
பிரேதசங்களில் நைடெபறாதைம இங்கு சுட் க்காட்டத்தக்க . 

திய ைகத்ெதாழில்கைள உ வாக்குவெதன்பதற்கு அப்பால், 
த்த காலத் க்கு ன்  வட லத்திேல இயங்கிய 

ைகத்ெதாழிற்சாைலகள் மீண் ம் இயக்கப்பட ேவண் ம். 
அைவ இ வைர இயக்கப்படா  ெதாடர்ந் ம் றக்கணிக்கப் 
பட்  வ கின்றைமயான  வடக்கு, கிழக்கு மக்கைள ஏழ்ைம 
நிைலயில் வறியவர்களாக ம் வாழ்க்ைகத்தரத்ைத உயர்த்த 

யாத நிைலைமக்கும் இட் ச்ெசல்கிற . த்த காலத்தின் 
ேபா   மக்க க்கு வ மானத்ைதப் ெபறக்கூ ய பல்ேவ  
ெதாழில்கள் காணப்பட்டன. ஆனால், த்தத்தின் விைள 
வினால் தம  அைனத்  ெசாத் க்கைள ம் இழந்த மக்கள் 
ெவ ங்ைகேயா  மீள்கு ேயறினார்கள்.  அரசினா ம் அரச 
சார்பற்ற நி வனங்களா ம் அபிவி த்தி என்ற ேபார்ைவ 
யிேல பலேகா  பாய் ெகாட்டப்பட்டா ம் அந்தப் 
பணமான , உாிய ைறயிேல திட்டமிடப்பட்  உாியவர் 
கைளச் ெசன்றைடயாைமயால்தான் இன் ம் ல்ைலத்தீ  
மாவட்டம் ஏழ்ைமயான மாவட்டமாக காணப்ப கின்ற .  

மீள்கு ேயற்றத்தின் பின்  ெபா ளாதார அபிவி த்தி 
அைமச்சினால் விவசாயம், கால்நைட, மீன்பி  ெதாடர்பான 
பல்ேவ  ேவைலத்திட்டங்கள் ன்ென க்கப்பட்டன. 
ஆனால், அைவ ெபா த்தமான திட்டமிட டாக 

ன்ென க்கப்படவில்ைல. இதற்கு மாறாக இங்கு உற்பத்தி 
ெசய்யப்ப கின்ற லப்ெபா ட்கைள ப் ெபா ளாக்கக் 
கூ ய ைகத்ெதாழிற்சாைலகேளா, கு ைசக் ைகத்ெதாழில் 
கேளா ைறயாக ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல. உற்பத்தி 
ெசய்யப்ப கி்ன்ற லப்ெபா ட்கள் லப்ெபா ட்களாகேவ 
ெதன்பகுதிக்கு இன் வைர ெகாண் ெசல்லப்ப கின்ற 
நிைலைம காணப்ப கின்ற . குறிப்பாக பால், ெநல் ேபான்ற 
உற்பத்திப் ெபா ட்கைள உதாரணமாகக் கூற ம். 
இவ்வாறான ெதாழிற்சாைலகள் ஆரம்பிக்கப்படாைமயினால் 
ெதாடர்ந்  மீள்கு ேய கின்ற எம  மக்கள் கூ யாட் 
களாக ம் மா  ேமய்ப்பவர்களாக ம் வாழ்ந்  வ கின்ற 
நிைலைமையக் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . அ  
மட் மல்ல, த்தத்தின் பின்  ேபாக்குவரத் , மின்சாரம் 
ேபான்ற வசதிவாய்ப் க்கைள ஏற்ப த்திக்ெகா ப்பதற்கு 
வாய்ப் க்கள் இ ந் ம் அவற்றில் கவனம் ெச த்தப்படாைம 
இங்கு ஈண்  குறிப்பிடத்தக்க .  ேம ம், கு ைசக் 
ைகத்ெதாழி ல் விேசட கவனம் ெச த்தப்படேவண் ய ஒ  
நிைலப்பா  வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் காணப்ப கின்ற . 
இங்கு உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற உள் ர் உற்பத்திகைள 
மற் ம் நிரந்தரமாகக் காணப்ப கின்ற பைன, ெதன்ைன 
ேபான்ற வளங்கைள ைமயமாகக்ெகாண்  சி ைகத்ெதாழிற் 
சாைலகள் ஆரம்பிப்பதன் லம் அங்கு   ேவைலவாய்ப் க் 
கைள ஏற்ப த்திக்ெகா க்க ம். இன்  இயந்திரமய 
மாக்கல் காரணமாக அங்கு வாழ்கின்ற மக்கள் ேவைல 
வாய்ப்பற்ற ஒ  நிைலயில் காணப்ப கின்றார்கள்.  

இதனால் எம  மக்கள் வ மானமில்லாமல்  ெதாடர்ந் ம் 
ஏைழகளாக வாழ்ந்  வ கின்ற நிைலேய காணப்ப கின்ற . 
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அவர்கள  உற்பத்திகைள ைமயமாக ைவத்  அவர்க க்கு 
ேவைலவாய்ப் கைள வழங்குகின்ற வைகயில் 
ெதாழிற்சாைலகைள ஆரம்பித்  அவர்கள  வாழ்க்ைகத் 
தரத்ைத உயர்த்தக்கூ ய வைகயில் திட்டங்கைள வகுப்பதற்கு 
மாறாக, "பைனயால் வி ந்தவைன மாேடறி மிதிக்கின்ற 
கைதேபால" வடபகுதியிேல வைகெதாைகயின்றி 
ம பானசாைலகைளத் திறப்பதற்கான அ மதி 
வழங்கப்ப கிற ; ெதன்பகுதியி ந்  வ கின்றவர்கள் 
சட்டத் க்கு ரணான வைகயிேல அத் மீறி 
மீன்பி த்ெதாழி ல் ஈ ப வதற்கு அ மதிக்கப்ப கிற ; 
மண் கடத் வதற்குத் ெதாடர்ந்  அ மதி வழங்கப்ப கிற . 
இவ்வாறான ெசயல்களினால் அங்கு வா ம் மக்கள் மிக ம் 
பாதிக்கப்ப கிறார்கள். உதாரணமாக,   உைழக்கக்கூ ய 
இரண்  பிள்ைளகைள த்தத்திேல இழந்த ஒ  தாய்  தனக்குக் 
கிைடத்த ட் த்திட்டத் க்கு மண்ைணப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்குப் ப கின்ற கஷ்டம் ெசால் லடங்கா . ஆனால், 
அதற்கு மாறாக வடபகுதியி ந்  ' ப்பர்' களிேல  
அதிகளவான மண் கடத்தப்ப கிற  என்பைத நான் இங்கு 
குறிப்பிட ேவண் ம். அத் டன், கலாசார சீரழி கைள 
ஏற்ப த் கின்ற வைகயில் ம பானசாைலகைளத் திறந்  
அங்குள்ள இைளஞர்கைளச் சமாதானமற்றவர்களாக, ரண் 
பா ைடயவர்களாக வளர்வதற்கு வழிசைமத் க் 
ெகாண் க்கின்ற நிைலைம ம் ெதாடர்ந்  ெகாண் க் 
கின்ற .  

த்த காலத்திேல அங்கு வாழ்ந்தவர்க க்கு, குறிப்பாக 
தாய்மா க்கு 'ெஷல்' வந்  விழலாம், 'கிபீர்' வந்  குண்  
ேபாடலாம் என்ற ஓர் அச்சம் மட் ம்தான் இ ந்த . ஆனால், 
இன்  அவர்கள் கலாசாரத்ைதப் பா காப்ப , தம  
பிள்ைளகைள ஒ க்க ள்ளவர்களாக வளர்த்ெத ப்ப ,  
ேவைலவாய்ப்ைபப் ெபற் க்ெகாள்வ , வ மானத்ைத 
ஈட் வ  ேபான்ற பல்ேவ விதமான  நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வதில் மிக ம் கஷ்டப்ப கிறார்கள்.  குறிப்பாக 
கணவைன இழந்த, கணவைனப் பறிெகா த்த, கணவைனப் 
பைடயினாின் ைகயில் ெகா த்  இன் வைர எங்ேகெயன்  
ெதாியாமல் ேத க்ெகாண் க்கின்ற, நீண்டகாலமாக தம  
பிள்ைளகள் சிைறயிேல வா வதால்  ஒ ேநர ேசாற் க்குக் 
கூட அல்லற்ப கின்ற தாய்மார், த்தத்திேல தம  அங்க 
அவயவங்கைள இழந்  மாற் த்திறனாளிகளாக 
இ ப்பவர்கள், தாய், தந்ைதைய இழந்  அநாைதகளாக 
இ க்கின்ற பிள்ைளகள் இப்ப யாக த்தத்திேல ேநர யாகப் 
பாதிக்கப்பட்ேடாைர  ைமயமாக ைவத்  அவர்கள  உடல் 
ஆேராக்கியம், உளநலன்கைளப் பா காக்கின்ற வைகயில் 
திட்டங்கள் வகுக்கப்பட ேவண் ம்.  

அவர்கள் தங்க ைடய நிைலைமக்கு ஏற்றவைகயில், 
ெதாழில்கைளச் ெசய்வதற்கு வாய்ப் க்கைள 
ஏற்ப த்திக்ெகா க்க ேவண் ம். இைதவி த் , ெதாடர்ந் ம் 
அவர்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைதப் பாதிக்கின்ற வைகயில் 
ெசயற்படக்கூடா . குறிப்பாக ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தின் 
மீன்பி த் ெதாழிைல இங்கு ஈண்  குறிப்பிடேவண் ம். அங்கு 
அைமச்சர் வ கின்றார்; ெசயலாளர் வ கின்றார்; மாவட்ட 
மட்டத்திேல உயர் அதிகாாிகேளா ம் மீனவச் சங்கங்கேளா ம் 
சந்திப் க்கைள ஏற்ப த் கின்றார்; பல தீர்மானங்கள் 
நிைறேவற்றப்ப கின்றன. ஆனால், நிைறேவற்றப்ப கின்ற 
தீர்மானங்கள் எ ம் அங்கு ெசயற்ப த்தப்ப வதில்ைல. 
ெதன்பகுதியி ந்  வ கின்ற சிங்கள மீனவர்கள் அங்கு 
சட்டத்திற்கு ரணான வைகயில் ெதாடர்ந்  மீன்பி த் 
ெதாழி ல்  ஈ ப வதனால், அப்பிரேதசத்தில் ெவ ங்ைக 

ேயா  மீள்கு ேயறிய மக்கள் தங்க ைடய வாழ் 
வாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்ப யாத நிைலைமயில் 
ஏமாற்றப்பட்டவர்களாக வாழ்ந் வ கின்றார்கள். ஆகேவ, 
இந்த நிைலைமகைளக் க த்தில்ெகாண்  வடக்கு, கிழக்கு 
பகுதிகளிேல கு ைசக் ைகத்ெதாழில்கைள உ வாக்கி, 
ெதாழிற்சாைலகைள இயங்கைவத் , அங்கு காணப்ப கின்ற 

லப்ெபா ட்கைள ப் ெபா ட்களாக மாற்றக்கூ ய 
வைகயில் திட்டங்கைள வகுத் , அங்குள்ள மக்களின் 
வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த்தக்கூ ய வைகயி ம் அவர்கள் 
நல் ணக்கத்ேதா  வாழக்கூ ய வைகயி ம் ெசயற்பட 
ேவண் ெமன்  ேகட் , நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி! 

 
[අ.භා. 3.57] 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම වර්තමාන 

රජයට, රජෙය් ෙහෝ ෙව්වා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙහෝ ෙව්වා 
ආෙයෝජන ගැන විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් රැකී රක්ෂා 
පශ්නය විසඳන්න, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න, රාජ්ය 
වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික ආදායම් වැඩි කරන්න නම් ෙම් අවස්ථාව උදා 
කර ගන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම වර්තමාන රජය දැඩි වගකීමකින් බැඳී 
ඉන්නවා, ෙම් රෙට්  ශම හමුදාව, එෙහම නැත්නම් ෙසේවකයන් 
ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්න. අපි දන්නවා, අෙප් 
රෙට් ජීවනාලිය, අෙප් රෙට් ශක්තිය තමයි අෙප් රෙට් ශම හමුදාව 
බව. ෙම් රජය විවිධ නීති - රීති, අණපනත් ෙගනැල්ලා, විවිධ 
පහසුකම් සලසා ෙම් අයව ආරක්ෂා කර ගැනීමට කටයුතු 
කරනවා. ෙම් ආයතන රජෙය් ආයතන වන්න පුළුවන්; සමහර විට 
ෙපෞද්ගලික ආයතන වන්නත් පුළුවන්. ඒ කවරක් වුවත් ඒවාෙය් 
විවිධ ගැටලු මතු ෙවනවා. ෙසේවකයා සහ ස්වාමියා අතර විවිධ 
ගැටලු මතු ෙවනවා. එම මතු වන  ගැටලු වැඩි කාලයක් ෙනොයවා 
ඉතා ඉක්මනින් විසඳා ගන්න කටයුතු කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. 
ෙකොටින්ම කියනවා නම්, නියෙපොත්ෙතන් කඩන්න තිෙබන ෙද් 
අවසානෙය්දී ෙපොෙරොෙවන් කපන්නත් බැරි තත්ත්වයක් උදා 
ෙවනවා. එෙසේ වූ අවස්ථා අපි පසු ගිය කාලෙය් ඕනෑ තරම් දැක්කා. 
ඒ නිසා ෙසේවක ගැටලු කල් ෙනොයවා විසඳා ගැනීම ෙසේවකයාටත්, 
ස්වාමියාටත්, රෙට් තිෙබන සම්පත්වලටත් ෙහොඳයි කියලා මා 
හිතනවා. එමඟින් රාජ්ය ෙද්ෙපොළත් ආරක්ෂා ෙවනවා; සියලු 
ෙද්ෙපොළ ආරක්ෂා ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වර්තමාන යහ පාලන 
තත්ත්වය තුළ ෙම් රෙට් ෙසේවකයන්ට දැඩි විශ්වාසයක් තිෙබනවා, 
ෙම් රජය ඒ අය ගැන බලනවා, ඒ අයෙග් දුග්ගැනවිලි ගැන 
බලනවා, ඒ අයෙග් අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම, 
ඒ අයට ඇහුම් කන් ෙදනවා කියන එක ගැනත් දැඩි විශ්වාසයත් 
තිෙබනවා. නමුත් පසු ගිය අවුරුදු ගණනාව තුළ අපි දැක්කා, 
එවැනි විශ්වාසයක් තිබුෙණ් නැති බව. ෙසේවකයන් රෙට් වැඩ 
කෙළේ දැඩි පීඩනයකින්. ෙමොකද, වැඩිෙයන් කථා කෙළොත්,  එදා 
සුදු වෑන් එකකින් ඇවිත් උස්සාෙගන ගියා. එදා පශ්න කිය කියා 
ඉන්න විධියක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් එදා ෙනොලැබුණු ඒ නිදහස 
ෙම් රෙට් සියලු ජනතාවට අද ලැබී තිෙබනවා. එදා මෙග් 
පෙද්ශෙය් -වැලිෙව්රිය පෙද්ශෙය්-  ෙබොන්න  වතුර ටික ෙදන්න 
කියලා ජනතාව උද්ෙඝෝෂණය කළාම ඒ උද්ෙඝෝෂණය විසඳුෙව් 
ෙබ්රුම්කාරයකු මාර්ගෙයන් ෙනොෙවයි, ෙවඩි උණ්ඩෙයනුයි. 
පාසල් යන දරුවන් ෙදෙදෙනකුත්, බියගම නිදහස් ෙවෙළඳ 
කලාපෙය් වැඩ කරපු කම්කරුවකුත් මරා දමමින් තමයි එදා ඒ 
පශ්නය විසඳුෙව්. ෙබ්රුම්කරුවන් හරහා ෙනොෙවයි, ඒ පශ්නය 
විසඳුෙව්. එදා ඉන්ධන සහනාධාරය ඉල්ලපු හලාවත ඇන්තනී 
ඇතුළු උද්ෙඝෝෂකයන්ෙග් පශ්න විසඳුෙව්, ෙවඩි උණ්ඩෙයන්. 
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ෙපොලීසිය ඔහුව මහා දවල් මරා දැමුවා. එෙහමයි එදා පශ්න 
විසඳුෙව්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒකල කර්මාන්ත පුරෙය් 
ෙසේවකයන් ඇවිල්ලා, "අෙප් පාරිෙතෝෂික දීමනාව රජයට 
පවරාගන්න එපා! ඒවා අෙප් සල්ලි!" කියා උද්ෙඝෝෂණය කරන 
ෙකොට; විෙරෝධය පකාශ කරන ෙකොට මහ දවල් ෙදෙනෝ දාහක් 
ඉස්සරහා ෙරොෙෂේන් චානක මරා දමලායි ඒ උද්ෙඝෝෂණ ව්යාපාරය 
නැවැත්තුෙව්. නමුත් ෙම් රජය එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් රජය 
තමන්ෙග් පතිපත්ති ෙවනස් කරලා, ඇහුම් කන් දීලා,  
ෙබ්රුම්කරුවන් ෙයොදවා අදාළ පශ්න ගැන සාකච්ඡා කරලා 
හැෙමෝටම කන් ෙදන යුගයක් නිර්මාණය කර තිෙබනවා. යහ 
පාලන පතිපත්ති අගය කරමින් ෙම් රෙට් කටයුතු කරනවා. ඒ 
නිසාම පසු ගිය කාලෙය් උද්ෙඝෝෂණ වැඩි ෙවලා තිෙබනවා අපි 
දැක්කා. ෙමොකද, අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ  තමන්ෙග් අදහස් කියා 
ගන්න බැරිව, තද කරෙගන, ෙතරපාෙගන සිටි ෙසේවකයන්, 
තමන්ෙග් අදහස් පකාශ කරන්න බැරිව සිටි ජනතාව අදහස් පකාශ 
කරන්න එළියට බැහැලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් පජාතන්තවාදය 
ඇති වීෙම්, අෙප් රෙට් පාලනය කමවත් වීෙම්, එෙහම නැත්නම් 
යහ පාලනයට පරිවර්තනය වීෙම් පතිඵලයක් විධියට තමයි අප එය 
දැක්ෙක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2006 වර්ෂෙය් උද්ෙඝෝෂණ 
නිසා, වැඩ වර්ජන නිසා ෙම් රටට අහිමි වූ මිනිස් දින ගණන 
48,95,148ක් වනවා. 2013 වර්ෂෙය් වැඩ වර්ජන නිසා ෙම් රටට 
අහිමි වූ  මිනිස් දින ගණන 80,423ක් වනවා. 2015 වර්ෂය දිහා 
බැලුවාම, මිනිස ්දින 82,294ක් ෙම් රටට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන්,  රැකියාෙව් ෙයෙදනවා කියා පඩි අරෙගන, තමන්ෙග් 
ෙසේවය සපයන්ෙන් නැතිව විවිධ උද්ෙඝෝෂණ ව්යාපාරවල ඇතැම් 
ෙසේවකයන් ෙයදී සිට තිෙබනවා කියන එකයි. මුළු අවුරුද්ද තුළම 
පුද්ගලයන් 350ක් වාෙග් පමාණයක් වැඩ ෙනොකර සිට තිෙබනවා, 
අදාළ දීමනා සහ වැටුප් අරෙගන. නමුත්, ෙම්ක ෙහොඳ පවණතාවක් 
ෙනොෙව්.  මුලින්ම අපි ෙම්වා විසඳා ගන්න ඕනෑ. ඒ සඳහායි ෙම් 
රජය දැඩි ෙලස උත්සාහ කරන්ෙන්. අපි දන්නවා, ෙම් රෙට් 
ආර්ථික පශ්න තිෙබන බව. නමුත්,  ආර්ථික පශ්න තිබියදී වුණත් 
අපි කරන්න ඕනෑ ෙද් හරියට කරනවා. ෙසේවකයින්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පශ්නය විසඳන්න කටයුතු කරනවා. ෙමොකද, 
ෙසේවක ආරාවුලක් පරක්කු ෙවන්න, පරක්කු ෙවන්න ස්වාමියාට 
ඇති වන පශ්නයක් නැහැ. ස්වාමියා කැමැතියි, ෙම්ක පරක්කු 
ෙවනවාට. ඇදි ඇදී යනවාට කැමැතියි. නමුත්, ෙසේවකයාෙග් 
අයිතිවාසිකම් තමයි ලැෙබන්ෙන් නැත්ෙත්.  ෙසේවකයාෙග්, 
නැත්නම් කම්කරුවාෙග්, එෙහම නැත්නම් ෙසේවය ලබා ෙදන 
පුද්ගලයාෙග් ආර්ථිකයයි කඩා ෙගන වැෙටන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
ආරවුල් විසඳුෙණ් නැතත් ෙම්වා ඇදි ඇදී කල් යන ෙකොට 
ඔහුෙගන් යැෙපන්නන් තමයි අගතියට පත් ෙවන්ෙන්.  ඒවා 
නවත්වන්න තමයි වර්තමාන රජය,  විෙශේෂෙයන් ගරු ඇමතිතුමා 
මැදිහත් ෙවලා; නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා මැදිහත් ෙවලා යහපාලන 
පතිපත්ති තුළ ෙමවැනි ෙද්වල්වලට මුදල් ෙයොදවා ෙම් ආරාවුල් 
ෙබ්රුම්කරුවන්ෙග් දීමනාව එකකට එකක්, එෙහම නැත්නම් 
ෙදගුණයකින් වාෙග් වැඩි කර ලබා දීම සඳහා අනුමත කර ගන්න 
අද ෙම් කථා කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා ෙබ්රුම්කරුවන් ෙහොයා 
ගන්න බැරි වුණා.  ෙමොකද, ඒ අයට ෙගවන ගණන අඩුයි. ඕනෑ 
නැති ෙද්වල්වලට පසු ගිය රජය සල්ලි වියදම් කළාට 
පුද්ගලයන්ෙග් පශ්න, ෙසේවකයන්ෙග් පශ්න විසඳන්න මුදල් ෙයොමු 
කෙළේ නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙහොඳයි.  එදා ෙබ්රුම්කරුවකුට ගන්න පුළුවන් වුෙණ් උපරීම  

රුපියල් ෙදොෙළොස් දහසයි.  අද රුපියල් විසිපන්දහසක් දක්වා ඒක 
වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අලුත් කමයකුත් 
ඇතුළත් කර තිෙබනවා. සති පහක් ඇතුළත  ෙබ්රුම්කරණය 
කරලා වාර්තාවක් කම්කරු ෙකොමසාරිස්වරයාට ලබා ෙදනවා නම්,  
- "සියලු ෙද් කරලා ඉවරයි. ෙමන්න වාර්තාව" කියලා ලබා ෙදනවා 
නම් - තවත් රුපියල් පන්දහසක අමතර දීමනාවක් ෙබ්රුම්කරුවාට 
ෙගවනවා. ෙම් හැම ෙද්ම කරන්ෙන් ඇයි? ෙම් හැම ෙද්ම 
කරන්ෙන් ෙසේවකයාෙග් අයිතිවාසිකම ආරක්ෂා කර ෙදන්න 
වාෙග්ම ඔහුෙග් පශ්නයට ඉතා කඩිනමින් විසඳුමක් ලබා ෙදන්නයි.  

මා කලින් කිව්වා වාෙග් ෙසේවකයාෙග් ෙම් ෙබ්රුම්කරණය 
පරක්කු ෙවන්න, පරක්කු ෙවන්න පාඩු සිදු වන්ෙන් ඒ 
ෙසේවකයාෙගන් යැෙපන්නන්ට සහ ෙසේවකයාටයි. අපි දැක්කා, 
සමහර හාම්පුතුන් එෙහම නැත්නම් ස්වාමියන් ෙම්ක හිතුමෙත් 
පරක්කු කරවනවා. ඇයි ඒ? පශ්නය ඇදි ඇදී යන ෙකොට එපා ෙව්වි 
කියලා හිතාෙගන. නමුත්, ඒ තත්ත්වය වැළැක්වීම සඳහා අද 
අඩිතාලම දමා තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි.  ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව 

අවසන් කරන්න.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.    

විෙශේෂෙයන්ම  අපි වෘත්තීය සමිති ව්යාපාර  ශක්තිමත් කළ 
යුතුව තිෙබනවා. ෙම් රෙට් වැඩ කරන ජනතාවෙගන් සියයට 
15ක්වත් වෘත්තීය සමිතිවල සාමාජිකයන් ෙවලා නැහැ. වැඩ කරන 
ජනතාවෙගන් සියයට 85ක් වෘත්තීය සමිතිවලට බැඳිලා නැහැ. 
නමුත්, ඒ විශ්වාසය ෙගොඩ නඟමින් ෙම් රෙට් වෘත්තීය සමිති 
ව්යාපාරය ෙද්ශපාලන අවස්ථාවාදී ව්යාපාරයක් ෙනොකර, රට 
ආරක්ෂා කරන, ජනතාව ආරක්ෂා කරන, වැඩ කරන ෙසේවකයා 
ආරක්ෂා කරන ව්යාපාරයක් බවට පත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුයි 
කියන එකත් කියමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 4.04] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   

පළමුෙවන්ම  ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා කළ 
පකාශයක් ගැන කිව යුතුයි.  එතුමා කිව්වා, "වැඩ වර්ජන නිසා වැඩ 
කරන  දින ගණන ෙමච්චර ෙමච්චර අහිමි ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අය පඩි අරෙගනයි වැඩ වර්ජන කරලා තිෙබන්ෙන්" කියලා.  
 එෙහම නම් එතුමා වැඩ වර්ජන ගැන දන්ෙන් නැහැ. වැඩ 
වර්ජනයකින් පසුව,  වැඩ වර්ජනය කාලෙය් මුදල් පිළිබඳ පශ්නය 
ෙලොකුම පශ්නයක් බවට පත් වන බව එතුමා දන්ෙන් නැහැ. ඒ අය 
වර්ජනය කරන ෙකොටම හාම්පුතා කරන ෙද් තමයි ඒ දිනවල 
වැටුප් කපා හරින එක. ඊට පස්ෙසේ වැඩ වර්ජනය ඉවර ෙවලා 
යන්න ලැහැස්ති වුණාම ෙම් පශ්නය බරපතළ ආරාවුලක් බවට පත් 
ෙවනවා.  ඒ නිසා ෙම් වැඩ දින ගණන  අහිමි වුෙණ් ඔවුන් වැටුප් 
අරෙගන ෙනොෙවයි. තමන්ෙග් රැකියාව පරදුවට තියලා, තමන්ට 
ලැෙබන්න තිෙබන වැටුප පරදුවට තියලා තමයි මිනිස්සු වැඩ 
වර්ජනය කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒක ෙත්රුම් ගත යුතුව තිෙබනවා.  

ඊළඟට ෙබ්රුම්කාර පමාදය ගැන කිව්ෙවොත්, ෙබොෙහෝ විට 
සවස් භාගෙය් තමයි ෙම් ෙබ්රුම්කාර කටයුතු සිදු වන්ෙන්. සවස 
2.30න් පස්ෙසේ තමයි එන්ෙන්. නීතිඥවරුනුත් උෙද් උසාවි 
ගිහිල්ලා සවස ්කාලෙය් තමයි ෙබ්රුම්කාර කටයුතුවලට එන්ෙන්.  
එෙහම ආවාට පස්ෙසේ ඊට ෙපර  දවෙසේ විභාගෙය් සටහන්වල හරි 
වැරදි බලලා ඉවර ෙවන ෙකොට සවස 3.30 විතර ෙවනවා. 
එතෙකොට එම  කාර්ය මණ්ඩලවල අය රාජකාරි නිමෙවලා යන්න 
ලැහැස්ති වන ෙවලාව. කාර්ය මණ්ඩලවල අයට කියන්න බැහැ, 
සවස 4.00න් පස්ෙසේ  වැඩ කරන්න කියලා. ඒ නිසා ෙවන්ෙන් 
ෙබ්රුම්කාර නඩු හැමදාම කල් යන එකයි. ඒ නිසා ෙම් 
ෙබ්රුම්කාර නඩු සඳහා අවුරුද්ද, ෙදක, ෙදකහමාර ගත වන 
අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් වෘත්තීය සමිතිවලින් කම්කරු හා 
වෘත්තීය සබඳතා ඇමතිතුමාට කිව්වා -[බාධා කිරීමක්] කම්කරු හා 
වෘත්තීය සබඳතා ඇමතිතුමා ෙම් කාරණයට විතරක් ඇහුම් කන් 
දුන්ෙනොත් මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. 
ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මා ෙම් කියන කාරණයට 
විතරක් ඇහුම් කන් දුන්ෙනොත්, මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
කියන්න, මන්තීතුමනි. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙම් වෘත්තීය සමිතිවල අය කිව්වා, ෙම් අයට අතිකාල 

දීමනාවක් ෙදන්නය කියා. කාටද? කාර්ය මණ්ඩලවලට. නැත්නම් 
ඒ මිනිසුන් පස්වරු 3.30න් පසුව ඉන්න ලැහැස්ති නැහැ. පස්වරු 
2.30ට ඇවිල්ලා 3.30 ෙවනෙකොට වැඩ ඉවර කරලා කාර්ය 
මණ්ඩලය යන්න ලැහැස්ති ෙවන නිසා හැම දාම නඩු කල් යනවා. 
ෙම්කට එක්තරා විසඳුමක් හැටියට තමයි ෙම් අයට අතිකාල 
දීමනාවක් ෙදන්නය කියා කිව්ෙව්. මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. 
ෙබ්රුම්කරුවන්ට  දීමනා වැඩි කරනවා වාෙග්ම ඔබතුමා ෙම් කාර්ය 
මණ්ඩලවලටත් අතිකාල දීමනා ෙදන්න යම් තීන්දුවක් ෙගනාවා 
නම් අවුරුද්දක් ගත ෙවන ෙම් ෙබ්රුම්කාර කටයුතු අපට මාස 
හයකින් ඉවර කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මා හිතනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් හිත ෙයොමු කරනු ඇතැයි 
කියා මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ඊළඟට, අය වැය සහන දීමනාව ගැන කථා කරමු. අලුතින් 
බැ ෙඳන ෙසේවකයන්ට ෙම් අය වැය සහන දීමනාව අයිති නැහැ 
කියා හාම්පුතුන්ෙග් සංගමය අර්ථකථනයක් දීලා තිෙබනවා. 
හාම්පුතුන්ෙග් සංගමය ඔබතුමාෙග් නීතිය අර්ථකථනය කරලා 
තිෙබනවා, ''අලුතින් බැ ෙඳන ෙසේවකයින්ට රුපියල් 2,500 දීමනාව 
අයිති නැහැ'' කියා. 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඒ ෙගොල්ලන් ඒ කාරණය අපටත් දැන්වූවා. අපි කිව්වා ෙම්ක 

කිසිම පදනමක් නැති අර්ථ නිරූපණයක් කියා. එෙහම එකක් 
ෙම්ෙක් නැහැ. ෙසේව කෙයක් ෙකොයි අවස්ථාෙව් බැඳුණත් ඊට පසුව 
ඔහුට  රුපියල් 2,500 හිමියි. අපි ඒකත් පැහැදිලි කරලා දුන්නා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා  ෙකොච්චර කිව්වත්, ඔබතුමා 

ඇමතිවරයා හැටියට ෙකොච්චර අර්ථ නිරූපණ දුන්නත්, ඒ අය 
ෙදන අර්ථ නිරූපණය අනුව තමයි ඒ අය කියා කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
ඒවා සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ පමුඛතාවක් ලබා දීලා ඒවාට වුවමනා 
කරන නීතිමය කටයුතු කියාත්මක කිරීමට ඔබතුමා මැදිහත් ෙවයි 
කියා මා විශ්වාස කරනවා. ෙමොකද, ෙම් කාලෙය් හාම්පුතුන්ෙග් 
සංගමෙයන් දීපු අර්ථ නිරූපණය නිසා දැන් හාම්පුතුන්ෙග් 
සංගමයට ෙව්ගෙයන් සාමාජිකයන් බැ ෙඳනවා. ෙනොෙයක් 
ෙකොම්පැනිකාරයන් ඇවිල්ලා දැන් හාම්පුතුන්ෙග් සංගමයට 
බැ ෙඳනවා, ඒ අර්ථ නිරූපණයට අනුව රුපියල් 2,500 ෙනොෙගවා 
සිටීම සඳහා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා ඔබතුමාෙග් ෛනතික 
හැකියාව ඔබතුමා පෙයෝජනයට ගන්න. ඔබතුමා රවි 
කරුණානායක අමාත්යතුමා ආදර්ශයට ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි. අන්න, 
එතුමා සුරා බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඔෙහේ බුදියා ගන්න ඇරලා 
අමාත්යාංශෙය් වැටලීම් කාර්ය මණ්ඩලයක් හදා තිෙබනවා. එෙසේ 
හදලා එතුමා වැඩ කරනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමා අමාත්යාංශෙය් තවත් 
ඒ වාෙග් වැටලීම් කාර්ය මණ්ඩල හදා ෙගන තිෙබනවා, 
ෙදපාර්තෙම්න්තු නිලධාරින්ට කුද ගහ ගන්නය කියා. ෙම් නීතිය 
ෙනොතකා කියා කරන හාම්පුතුන් ගැන ෙසොයා බලා ඔවුන්ව 
ෙම්ච්චල් කර ගැනීෙම් මාර්ගයක් හැටියට ඔබතුමාටත් එෙහම 
එකක් හදා ගන්න බැරිද කියා මම ඔබතුමාෙගන් විමසන්න 
කැමැතියි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඊළඟ කරුණ ෙමයයි. ෙම් ආණ්ඩුව බලයට 
ෙගන ඒමට උදවු කරපු වෘත්තීය සමිති නායකෙයකුම මට කිව්වා, 
ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් විවෘතවම වෘත්තීය සමිති කඩා දැමීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙම් හාම්පුතුන් ෙගන යනවාය කියා. එතුමා මෙග් 
යහළුෙවක්. පසු ගිය ජනාධිපතිවරණය සහ මැතිවරණය පැවැති 
කාලෙය්දී අපි ෙවනස් මතවල සිටිෙය්. එතුමා ෙම් ආණ්ඩුවට උදව් 
කරපු ෙකෙනක්. ඔහු කියනවා ෙම් ආණ්ඩුව බලයට ආවාට පසුව 
දැන් විවෘතවම වෘත්තීය සමිති කැඩීෙම් ව්යාපාරයක් හාම්පුතුන් 
ෙගන යනවාය කියා. ඒකට ඒ ෙගොල්ලන් වචනයකුත් හදා ෙගන 
තිෙබනවාලු, "trade union mafia" කියා.  ඒ කියන්ෙන් වෘත්තීය 
සමිතියක් හැෙදනෙකොට ඒකට කියන්ෙන්, "මාෆියාව" කියායි. ඒ 
මාෆියාව ෙමල්ල කළ යුතුයි කියන පදනෙම් ඉඳෙගන තමයි ෙම් 
හාම්පුතුන් වැඩ කරෙගන යන්ෙන්. ඔවුන් ෙපෝස්ටර් පවා ගහනවා. 
"වෘත්තීය සමිති මාෆියාව ෙහළා දකිමු" කියා ඔවුන් ෙපෝස්ටර් පවා 
ගහනවා. එෙහම ෙපෝස්ටර් ගහන්ෙන් කවුද? හාම්පුතුන්. දැන් 
වනවිට තැන් කිහිපයක ෙම් තත්ත්වය උද්ගත ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ 
තැන් ෙමොනවාද කියා ගරු ඇමතිතුමාට කියන්න මා කැමැතියි.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
නිදහස් ෙවෙළඳ කලාපෙය්.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔව්, කටුනායක පෙද්ශෙය් ෙවෙළඳ කලාපෙය්. 
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ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
අපි ඒ හාම්පුතුන්ට පැහැදිලි කරලා දුන්නා, වෘත්තීය 

සමිතියකට බැඳීම කම්කරුෙවකුට තිෙබන අයිතියක් කියා. ඒ 
අයිතිය යටපත් කරලා ඒ අයට කටයුතු කරන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම 
හාම්පුතුන් එෙහම නැත්නම් ෙසේව්ය පක්ෂයත් බැඳී සිටිනවා, 
වෘත්තීය සමිති හරහා කම්කරුවන්ෙග් දුක්ගැනවිලිවලට ඇහුම් 
කන් ෙදන්න. 

 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමා කියන එක හරි. මම ඒක පිළිගන්නවා.  
 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඒ අනුව ඒ ෙගොල්ලන් කරපු අර අසාධාරණ වැඩ පිළිෙවළ 

හුඟාක් දුරට පාලනය ෙවලා තිෙබනවා.  

 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නැහැ. නැහැ. මට වෘත්තීය සමිති නායකෙයක් ඒ ගැන කිව්ෙව්. 

එතුමාම තමයි එෙහම කිව්ෙව්. ඔබතුමා ෙබොෙහෝ ෙසේ එම 
හාම්පුතුන්ට උපෙදස් දුන්නා, එෙහම කරන්න බැහැ කියා.  

නමුත් ඒ අය ඔබතුමා කියන ෙද් ෙනොෙවයි සැලකිල්ලට ලක් 
කරන්ෙන්. ඔබතුමාට වඩා ඒ හාම්පුතුන් සලකන්ෙන්, ෙවනත් 
ඇමතිවරුන් කියන ෙදයයි. "ඒ කලාප පිළිබඳ වගකීම් තිෙබන 
ඇමතිවරු ෙම් පිළිබඳව දක්වන ආකල්පය ඕක ෙනොෙවයි" 
කියලායි ඒ හාම්පුතුන් සලකන්ෙන්. ඔබතුමා කියනවා, "වෘත්තීය 
සමිති කඩන්න හදන්න එපා. ඒ මිනිසුන්ට අයිතියක් තිෙබනවා, 
වෘත්තීය සමිතිවලට බැ ෙඳන්න" කියා. නමුත්, 'වෘත්තීය සමිති 
කැඩුවත් කමක් නැහැ' කියන ආකල්පයක් තවත් ඇමතිවරුන්ට 
තිෙබන බවට විශ්වාසයක් ඒ හාම්පුතුන්ට තිෙබනවා කියා ඒ 
වෘත්තීය සමිති නිෙයෝජිතයා මට කියා සිටියා. දැන් අපි බලමු, 
ඇත්තටම එෙහම ෙවච්ච තැන් තිෙබනවාද කියලා. කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යාංශය කිව්වත්, එය ගණන් 
ෙනොෙගන කියා කිරීමට බලය අතට ගත් එක් ඇමතිවරෙයකුෙග් -
මම එතුමාෙග් නම කියන්ෙන් නැහැ. එතුමා ඔබතුමාෙග් අමාත්ය 
මණ්ඩලෙය් සිටින ෙකෙනක්.- ෙනෝනායි, දුවයි තමයි ඒ 
කර්මාන්තශාලාව පාලනය කරෙගන යන්ෙන්. ඒ 
කර්මාන්තශාලාෙව් බලධාරින් ෙකළින්ම කියා තිෙබනවා, 
"වෘත්තීය සමිතිෙයන් අස් ෙවන්න ඕනෑ. අස් ෙනොවුෙණොත්, ඔය 
කට්ටියට one shot එක ෙදනවා" කියා; "One shot එක ෙදනවා" 
කියන්ෙන්, ෙසේවෙයන් පහ කරන එකටයි. ඒ වෘත්තීය සමිති 
කියාකාරින් කැඳවා, "සමිතිෙය් වැඩ නැවැත්වූෙය් නැත්නම් shot 
එක ෙදනවා." යැයි කියා තිෙබනවා. ඒකයි පාවිච්චි කරන වචනය. 
"Shot එක ෙදනවා" කියන්ෙන්, ෙසේවෙයන් අයින් කරනවා, එෙහම 
නැත්නම් ඒ අයට යම් හානියක් පමුණුවනවා, එෙහමත් නැත්නම් ඒ 
අය යම් පීඩනයකට ලක් කරනවා කියන එකයි. ඇත්තටම, ෙම්වා 
කියාත්මක කරන්ෙන් කළමනාකරුෙවෝ බව ඇත්ත. නමුත් ෙම් 
ෙතොරතුරු අපට ලබා ෙදන්ෙන්, ඒ කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාට 
උදවු කරපු, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම හිතවත් පිරිස්. ගරු අජිත් 
මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා කිව්වා, "ඒ කාලෙය් මැරුවා; අතන 
මැරුවා; ෙමතැන මැරුවා." කියා. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මැරූ ඒවා ගැන ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් එතුමා කිව්වා. නමුත්, 

ෙම්කයි කාරණාව. මරපු ඒවාෙය් ඉතිහාසය දැන් ෙසොයන්න 
ගිෙයොත්, බටලන්ෙද් මැරූ ගණන බලන්න තවත් ෙකොතරම් වාර්තා 
ෙපොත් අවුස්සන්න අපට සිදු වනවාද කියා අජිත් මාන්නප්ෙපරුම 
මන්තීතුමා දැන ගත යුතුයි. ඒ නිසා මැරූ ඒවාෙය් සංඛ්යා ෙල්ඛන 
පැත්තකින් තියලා අද තිෙබන පශ්නය ගැන කථා කරමු.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කටුනායක තිෙබන ATG 
Ceylon Private Limited කියන කර්මාන්තශාලාව 365 දවෙසේම 
වැඩ කරනවා. එහි සමිතිෙය් සාමාජිකයන්ට රැස්වීමක් පවත්වන්න 
බැහැ. ඇයි ඒ? 365 දවෙසේම වැඩ ෙන්. දවෙසේ පැය 24ම වැඩ. එක 
දවසක් ඒ අය එකතු ෙවලා රැස්වීමක් පැවැත්වූවා. රැස්වීම 
පැවැත්වූවාට පසුව ඉඳලා ඒ පාලකයින් කියනවා, "රැස්වීමට ගිය 
අය නිසා ඔය අයට overtime payments නැහැ." කියා. ඒ 
කියන්ෙන්, "අතිකාල දීමනා නැහැ; අතිකාල වැඩත් නැහැ." කියන 
එකයි. සමිති කියාකාරිත්වයට සම්බන්ධ වීම නිසා ඒ විධියට ඒ 
අයට ෙවනස්කම් කරන්න පටන්ෙගන තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති, ඔබතුමාට  පූර්වගාමි 
කම්කරු ඇමතිවරයකු වූ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙග් කම්කරු 
ඇමතිකම නැති වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියා. එතුමාෙග් කම්කරු 
ඇමතිකම නැති කෙළේ, චන්දිකා මැතිනියයි. ඒ, එතුමා 
කම්කරුවන්ට වඩාත් හිතවත්ව, වඩාත් පක්ෂපාතීව වැඩ කරනවා 
කියලායි. ඒකත් ෙම් යමින් ගමන් කියාෙගන යන්න ඕනෑ. මම ඒ 
කාලෙය් එතුමාෙග් කම්කරු අමාත්යාංශෙය් හිටපු, උපෙද්ශක 
මන්තීවරයායි. ඒ සමඟම මමත් අස් වුණා. "කම්කරුවන්ෙග් 
පශ්නවලදී ෙබ්රුම් කටයුතු කරන්න යාෙම්දී කම්කරුවන්ෙග් 
පැත්ෙත් ඉඳන් බලන එක කම්කරු ඇමතිවරෙයකුෙග් යුතුකමයි." 
කියලා තමයි එතුමා කිව්ෙව්. "මම කම්කරු ඇමති නම්, 
කම්කරුවන්ෙග් පැත්ෙත් ඉඳන් බලන්ෙන් නැතුව මා කාෙග් 
පැත්ෙත් ඉඳන්ද බලන්න ඕනෑ?" කියායි එතුමා ඇහුෙව්. චන්දිකා 
මැතිනිය එතුමා ඒ ධුරෙයන් අයින් කරපු ෙවලාෙව් එතුමාට තිබුණු 
ෙචෝදනාවත් ඒකයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කාලය අවසන්, ගරු මන්තීතුමනි. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව මම ඉක්මනින්ම 

අවසන් කරන්නම්. "ෙල්ක් හවුස්" එෙක් ෙසේවකයන් සියලු ෙදනාම 
වැටුප් පශ්නයක් මුල් කර ෙගන අද එළියට බැහැලා ඉන්නවා. JSS 
එකයි, ශී ලංකා නිදහස් ෙසේවක සංගමයයි කියන unions ෙදක 
ෙහොර ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා, අඩුෙවන් වැටුප් ගන්න එකඟ 
ෙවලා. අද "ෙල්ක් හවුස්" එෙක් සියලු ෙදනාම එළියට බැහැලා 
ඉන්නවා. විගහට කැඳවීම් කරලා, ඒ ගැන ෙබ්රුම් කිරීමක් 
 කෙළොත් ෙහොඳයි.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේ ටිකක් ෙසොයා 
බලන්න, ෙත් දලු මිල අඩු වීෙම් පශ්නය ගැනත්. ෙපොෙහොර 
හිඟකෙම් පශ්නය, ෙපොෙහොර මිල වැඩි වීෙම් පශ්නය, වල්නාශක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැතිකෙම් පශ්නය උඩ ජූලි මාසෙය් ෙත් නිෂ්පාදනය සියයට 
19කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙත් නිෂ්පාදනය බහිනවා කියන්ෙන්, 
කම්කරු රැකියාවලට එය යම් පමාණයකට බලපානවා කියන 
එකයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් කාරණය ඔබතුමාට අයිති වුණත්, 
අයිති නැති වුණත් ෙම්වාෙය් අන්තර් සම්බන්ධය ෙසොයා බලා 
අවශ්ය පියවර ගන්නා ෙලස ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ெகளரவ வ ேவல் சுேரஷ்! உங்க க்கு நான்கு நிமிடங்கள் 

உள்ளன.  
 

[பி.ப. 4.17] 
 

ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறயதினம் ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள்  
அைமச்சர் ெகளரவ ேஜான் ெசெனவிரத்ன அவர்களால் 
ெகாண் வரப்பட்ட காலத்தின் கட்டாயமாக இ க்கின்ற  
ைகத்ெதாழில் பிணக்குகள் சட்டத்தின் கீழ் ஒ ங்குவிதிகள்  
சம்பந்தமான  இந்த க்கியமான விடயத்தில் நா ம் மைலயக 
மக்களின் பிரதிநிதி என்ற வைகயிேல கலந் ெகாண்  ஒ சில 
விடயங்கைளக் கூறலாெமன நிைனக்கின்ேறன்.  

மைலயகத்திேல விேசடமாக ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலா 
ளைரப் ெபா த்தவைரயில், அரசிய க்கு ன்னர்  ெதாழிற் 
சங்கத்தின் லமாகேவ அவர்கள் பா காக்கப்பட்டார்கள். 
அவர்க க்கு ஒ  காவலரணாக இைவ இ ந்தி க்கின்றன. 
ஆகேவ,  ெதாழிற்சங்கங்களின் நன்ைமகைளத் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள் ெப ம் வைகயில்  இந்தச்  சட்டத்தில் சில 
தி த்தங்கைளச் ெசய்வ , அவர்கைளப் பா காப்பதற்கு சிறந்த 
ஒ  தீர்வாக இ க்குெமன்ேற நான் க கின்ேறன்.  

ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பள உயர் , 
இைடக்காலக் ெகா ப்பன , கடந்த வர ெசல த் திட்டத்தின் 
ேபா  நான் நடத்திய ேபாராட்டங்கள் சம்பந்தமாக பாரா  
மன்ற உ ப்பினர் ஒ வர்  ெகாச்ைசப்ப த்தி சில 
விடயங்கைள இங்கு ேபசினார்; நா ம் அவதானித் க் 
ெகாண் ந்ேதன். மைலயக மக்க ைடய பிரச்சிைனகள் 
சம்பந்தமாக - அவர்க ைடய ெகா ப்பன களாக 
இ க்கலாம், சம்பள உயர் களாக இ க்கலாம் - மிக ம் 
உணர் ர்வமாக நாம் எங்க ைடய ேகாாிக்ைககைள 

ன்ைவத்  ேபாராட்டங்கைள ேமற்ெகாண் ந்ேதாம்.  
எனக்கு ன் ேபசிய உ ப்பினர்கள் சிலர்  அதற்காக இங்கு  

தைலக்கண்ணீர் வ த்தைதக் காணக்கூ யதாக இ ந்த .  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,  කාර්මික ආරාවුල් පනත 
යටෙත්  නිෙයෝග  ෙගනැවිත්   වෘත්තීය සමිති නායකයන්ට සහ 
වෘත්තිය සමිතිවලට ෙගෞරව    කිරීම ගැන   කම්කරු  හා  වෘත්තීය  
සමිති සබඳතා අමාත්ය,   ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්ත මැතිතුමාට මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී  පළමුෙවන්ම  ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க க்கு இன் ம் ஒ  

நிமிடம் உள்ள .  

ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. පසු ගිය දවස්වල  වතුකර ෙය් 

ජනතාව ෙග් රුපියල් 2,500 දීමනාව වාෙග්ම තවමත් වතු කම්කරු 
ජනතාවෙග් පඩි වැඩි කිරීම සම්බන්ධ  සාකච්ඡාවලට මුල් තැන දී 
එතුමා ලබා ෙදන සහෙයෝගය පිළිබඳවද වතු කම්ක රු ජනතාව  
ෙවනුෙවන් මා  එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ෙම් ගරු  සභාෙව් කථා වුණා, "ෙපටල් ෙගනාවා.  නාඩගම් 
නැටුවා" කියා. අපි ෙපටල් ෙගනාෙව් අපිව පුච්චා ගන්න, වතු 
කම්කරු ජනතාව  ෙවනුෙවන්. වතුවල tea factories 1988-1989 
කාලෙය් පිච්චුෙව් කවුද? ඌව පළා ෙත් factories ඔක්ෙකොම 
පිච්චුෙව් කවුද? Tea factories, rubber factories ඔක්ෙකොම 
පිච්චුණා. වතුකරෙය් තැපැල් කන්ෙතෝරු ඔක්ෙකොම පිච්චුණා.  
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල ටික පිච්චුණා  වතු කම්කරුෙවෝ පාරට 
ගියා.  ඒවාට ෙකෝ  උත්තර?  අපි  ඔක්ෙකොම අහෙගනයි ඉන්ෙන්. 
වතු කම්කරු ජනතාව ෙවනුෙවන් හඬ ෙදන්න, කථා කරන්න 
තමයි අපව ෙමතැනට එවා තිෙබන්ෙන්. ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන්  
විවිධ විධියට අපි ඒ සටන ෙගනියනවා. ඒක ෙවන  පශ්නයක්.  වතු 
කම්කරු ජනතාව පාරට ෙග්න්න එදා 1988-1989 කාලෙය්දී  ඒ 
factories ටික  ඔක්ෙකොම ගිනි තැබුවා, වතු ලයින් කාමර ටික 
ඔක්ෙකොම ගිනි තැබුවා. ඌව පළාෙත්, ඩයරබා factory එක ෙකෝ? 
ඩයරබා ෙත් කර්මාන්ත ශාලාව කවුද ගිනි තිබ්ෙබ්? [බාධා 
කිරීමක්]  ඒ වාෙග්ම කීනකැෙල් factory  එක  කවුද ගිනි තිබ්ෙබ්? 
නාවින්නවත්ත  factory එක කවුද ගිනි තිබ්ෙබ්?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට නියමිත කාලය අවසන්.  

 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
 මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි,  මට තව විනාඩියක 

කාලයක් ෙදන්න. 

 ඔබතුමා වතුකරය නිෙයෝජනය කරන  මන්තීවරෙයක්. ෙම්වා 
ගැන ෙම් ගරු සභාෙව්  අප කථා කරන්න  ඕනෑ. ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
අගාමාත්ය, ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් 
අද අපට වතු කම්කරුවන්ෙග් අයිතීන් ගැන කථා කරන්නට 
නිදහසක් ලැබී තිෙබනවා. අප ඒ ගැන  කථා කරනවා. Collective 
Agreement  එෙකන්  අවශ්යතාවය අනුව කම්කරු ජනතාවට 
රුපියල් 2,500ක්  ලබා දුන්නා. දැන් ඕනෑ තරම් බයිලා ගහන්න 
පුළුවන්. එදා අරෙගන ෙදන්න කවුරුවත් ආෙව් නැහැ. රුපියල් 
2,500 මාස ෙදකක් ලබා දුන්නා.  කම්කරු ඇමතිතුමාත්, වැවිලි 
කර්මාන්ත ඇමතිතුමාත් එක්ක   එකතු ෙවලා සාකච්ඡා කර, හැකි 
ඉක්මනින් වතු කම්කරුවන්ෙග් පඩි පශ්නයත්  අප අවසාන 
කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථාව අවසාන කරන්න. 
 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
ஆகேவ, இந்தத் ேதாட்டத்ெதாழிலாளர் சம்பந்தமாக 

அதைனப் ேபசுவதற்கு அ கைத ள்ளவர்கள்தான் ேபச 
ேவண் ம். அதற்கு அ கைதயற்றவர்கள் இங்கு வந்  
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[ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා] 
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நீ க்கண்ணீர் வ க்க ேவண் ய அவசியம் கிைடயா . அந்த 
மக்க ைடய 'லயன்' அைறகைள ம் ெதாழிற்சாைலகைள ம் 
தீ ைவத் க் ெகா த்தியவர்கள், அவர்கள  ேதசிய அைடயாள 
அட்ைடகைளப் பறித்தவர்கள் இன்  அவர்கள் சம்பந்தமாகப் 
ேபசும்ேபா  எங்க க்கு மிக ம் ஆச்சாியமாக இ க்கின்ற .  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க ைடய ேநரம் 
வைடந் விட்ட .   

 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
කම්කරු ජනතාවෙග් ජාතික හැඳුනුම් පත් ගත් කට්ටිය අද  

කම්කරු ජනතාව ගැන කථා කරනවා. වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ්  ඉන්න 
ෙකොට  ඕවා කථා කරන්න එපා. අප දන්නවා, කථා කරන්න.  අප  
කම්කරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් වාෙග් නිෙයෝග 
ෙගනැවිත්  වෘත්තීය  සමිති ශක්තිමත් කිරීම සම්බන්ධව.  

நான் மைலயக மக்கள் சார்பாக ெதாழில் அைமச்சர் 
அவர்க க்கு நன்றி ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  எனேவ, 
ெபா த்தி ங்கள்! ெவகுவிைரவில் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் 
க ைடய  அ ப்பைடச் சம்பளத்திேல உயர்ைவப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்குாிய நடவ க்ைகைய ேமற்ெகாள்ேவாம் என்  
இந்த உயாிய சைபயிேல ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி. வணக்கம்! 
 

[අ.භා. 4.22] 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබ්රුම්කරුවන්ට, අධිකරණ  

නිෙයෝජිතයින්ට දීමනාවක් වැඩි කිරිම  අපි අගය කරනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම්කටම තව කණ්ඩායමක් ඇතුළත් කරන්න 
තිෙබනවා. ඒ අය තමයි පඩි පාලක සභාෙව් ඉන්න නිලධාරිවරුන්. 
ෙම්ෙක් ෙපොඩි අඩුවක් තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමා කියා 
තිෙබනවා,  නඩු විභාගයක් අවසන් වුණාම සතියක් ඇතුළත 
වාර්තාව භාර දුන්නාම රුපියල්  පන්දාහක් ෙදනවාය කියා.  ඒක 
ෙනොෙවයි, ෙම් සඳහා  ඕනෑ කරන්ෙන්.  අවුරුද්දක කාලයකින් 
අවසන් කරන්නයි. ඔබතුමාටත් ලිපිෙගොනු බලන්න පුළුවන් ෙවයි. 
සමහර පරීක්ෂණ  අවුරුදු හත අට ගිහින් තිෙබනවා. ගරු  වාසුෙද්ව  
නානායක්කාර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්  සැන්දෑවටයි ෙම් 
පරීක්ෂණ ආරම්භ කරන්ෙන්.  කාර්ය මණ්ඩලයට අතිකාල නැති 
නිසා සවස  4.00 ෙවනෙකොට ඒ අය යනවා.  ෙම් ගැන තව ටිකක් 
ගැඹුරින් කල්පනා කර, ෙම්කට කාල සීමාවක් ෙදන්න,  ෙම් කාල 
සීමාව තුළ ෙම්ක අවසන් කරන්න කියා.  අවසන් කර  අඩු ගණෙන්  
සතියක් නැත්නම් ෙදකක් ඇතුළත  වාර්තාව ෙදන්න. සමහර 
ඒවාෙය් පරීක්ෂණ ඉවර ෙවලාත් අවුරුදු ගණන් වාර්තාව දීලා 
නැහැ.  සමහර ඒවා අවුරුදු  දහය ෙදොළහ ගිහින්. එම නිසා  ඒ ගැන 
නැවත කල්පනා කර  ෙම් පනතටත් සංෙශෝධනයක්  හැටියට 
කාලය නිර්මාණය කරන්න  කටයුතු කෙළොත්- 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
කාල සීමාව නියම කරපු පනතක් තිෙබනවා. නමුත් 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය  ෙම් සම්බන්ධව  අසතුට පකාශ කර තිෙබනවා. 
ෙමොකද, අධිකරණ කටයුතුවලදී සියලුම පැති, සියලුම කරුණු 

සම්බන්ධව විනිශ්චයක් ලබා දිය යුතු නිසා කාල සීමාවක් නියම 
කිරීම වැරැදියි කියන මතයක් පකාශ කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඒ කාරණය ගැන ඔබතුමා නැවත සලකා බලන්න, ගරු 

ඇමතිතුමනි.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනුව, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් 
ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළාම,   ඒ  සම්බන්ධෙයන් අධිකරණයට 
යා යුතු නම්  දින හතක් ඇතුළත යන්න කියලා දින නියම කරලා 
තිෙබනවා; උසාවියට ගියාම  ඒ ෙවනුෙවන් මාසයක කාල සීමාවක් 
දීලා තිෙබනවා. අධිකරණයට ගිහිල්ලා කියලා ඒ කටයුත්ත කර 
ගන්න බැරි වුෙණොත් සහනයක් ලබා ගන්න arbitration  එකට 
ගියාම ඒ උදවියට එය සහනයකට වඩා දඬුවමක් බවට පරිවර්තනය 
ෙවනවා. ඒ නිසා ඒ කාරණය පිළිබඳව නැවතත් සලකා බලන්න 
කියලා මා තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

අද manpower කණ්ඩායම සම්බන්ධෙයන් පශ්න ෙදක තුනක් 
පැන නැඟිලා තිෙබනවා. Manpower ෙසේවය නවත්වන්න බැරි නම් 
manpower agencies ටික register කරන්න. Manpower 
agencies ටික register කෙළොත් එෙහම අඩු ගණෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් නිලධාරින්ට ගිහිල්ලා පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්, 
ෙම්වාෙය් සිටින ෙසේවකයින්ට නියම කාලයට EPF එකවත් 
ෙගවනවාද කියලා. ඔවුන්ට කම්කරු අයිතිවාසිකම් තිෙබනවා. අද 
ඒ ෙසේවකයින්ට gratuity මුකුත් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ පිළිබඳව 
පරික්ෂා කරලා, කියා කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට කමෙව්දයක් 
නැහැ.  

ෙම් රෙට් තිෙබන security companies ලබන අවුරුද්දට 
කියාත්මක කරන්න නම්, ෙම් අවුරුද්ෙද් EPF හරියාකාරව ෙගවලා 
තිෙබනවාය කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් දැන් අනුමැතියක් ලබා 
ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා security companies හරියාකාරව EPF 
ෙගවනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අනුමැතිය නැත්නම් ඊළඟ 
අවුරුද්ෙද් රජෙය් ආයතනයකට ඒෙගොල්ලන්ට ෙටන්ඩර් කරන්න 
බැහැ. සියලු අර්ථ සාධක අරමුදල් හරියාකාරව ෙගවලා තිෙබනවා 
නම් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ අවශ්ය අනුමැතිය ලබා ෙදන්ෙන්. 
Manpower ආයතනවලට එෙහම එකක් නැහැ ෙන්.  
උදාහරණයක් කියනවා නම්, අද ෙක්.ඩී. ෙපෙර්රා කියලා 
manpower සමාගෙම් නම ෙදනවා. ඊළඟ මාසෙය් ඔහුෙග් 
මල්ලිෙග් නම ෙදනවා, එෙහම නැත්නම් බාප්පාෙග් නම ෙදනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නිලධාරිෙයකුට ගිහිල්ලා ෙම් ආයතනය 
පරීක්ෂා කරලා, EPF ෙගව්වාද නැද්ද කියලා දඬුවම් කරන්න බැහැ. 
Manpower ෙසේවය නැති ෙවන්න ඕනෑය කියන එකයි මෙග් 
මතය. ඒ කටයුත්ත කරනතුරු ෙහෝ ඒවාෙය් ෙසේවය කරන 
ෙසේවකයින්ෙග් සුරක්ෂිතභාවය ආරක්ෂා වන කමයක් 
හරිගස්සන්න ඕනෑ. එෙහම කරන්න නම් පළමුෙවන්ම ඒ සමාගම් 
හඳුනාෙගන ලියා පදිංචි කරන්න ඕනෑ. ඒ ලියා පදිංචි කරපු 
සමාගෙමන් හැර ෙසේවකෙයෝ ගැනීම තහනම් කරන්න ඕනෑ.  

උදාහරණයකට ඇන්ෙසල් ලංකා සමාගම  ගත්ෙතොත්, 
ඇන්ෙසල් ලංකා සමාගෙම් filesවලින් බලා ගන්න පුළුවන් දැන් 
ෙම් ෙසේවකයන්ෙග් ෙසේවය ලබා  ගන්නා සමාගම ෙමොකක්ද 
කියලා. එෙහම වුෙණොත්  තමුන්නාන්ෙසේෙග් නිලධාරින්ට මාෙසේ 
අන්තිමට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්, ෙම්ෙක් ඉන්න ෙසේවකයන්ට 
සම්පූර්ණ EPF ෙගවලා තිෙබනවාද, අවුරුදු පහක් දිගටම ෙසේවය 
කරලා ෙකෙනක් අස්ෙවලා යනවා නම් ඔහුෙග් gratuity එක 
ෙගවනවාද කියලා.  

85 86 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි පනත්වලින් ඇති කරලා තිෙබන අයිතිවාසිකම් 
ඒෙගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් වන විධියට කමෙව්දය 
හරිගස්සන එක තමයි අෙප් කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 
අමාත්යාංශෙය් යුතුකම ෙවන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ ඒ ගැන 
කල්පනා කරාවි කියලා මම හිතනවා.  

අද තවත් පවණතාවක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩල ෙසේවකයන්ට ෙමච්චර කල් මාසයක gratuity එකක් ලබා 
දුන්නා. දැන් ඒක ආපසු මාස භාගයක් කරලා තිෙබනවා.  නීතියට 
අනුව  තිෙබන්ෙන් මාස භාගයක් තමයි. නමුත් ෙමෙතක් කල් 
ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් සියලු ෙසේවකයින්ට  මාසයක 
gratuity එකක් ෙගව්වා. දැන් ඒක ආපසු මාස භාගයක් කරලා 
තිෙබනවා. "ෙම් ආණ්ඩුව ආවාට පස්ෙසේ සහන දුන්නා"ය කියලා 
එක මන්තීවරෙයක් කිව්වා. අන්න, ලබා දුන්නු සහන! මාසයකට 
ලබා දුන්නු gratuity එක මාස භාගයට කපලා! වෘත්තීය සමිති ෙම් 
ගැන අරගළ කරනවා.  

දැන් ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයින්ෙග් 
 අතිරික්තයක් තිෙබනවාය කියලා ඔවුන් ඉවත් කරන්න යනවා. 
අනික් පැත්ෙතන් ෙසේවකයින් බඳවා ගන්නවා. "අතිරික්ත" කියලා 
ෙසේවකෙයෝ ඉවත් කරනවා නම් ඒකට කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා අමාත්යාංශෙයන් මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ. ඒෙගොල්ලන් 
එෙහම ෙයෝජනාවක් කෙළොත්, එෙහමනම් වෘත්තීය සමිතිවලට 
අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ, ඒ පිළිබඳව ඒෙගොල්ලන්ෙග්ත් 
අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න. එෙහම නැතිව අතිරික්තයක් ඉවත් 
කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. එෙහම කියාදාමයක් තවම 
ඇතිෙවලා නැහැ. [බාධා කිරීමක්] "කැමැති අය දන්වන්න" කියලා 
ෙසේවකයින්ට ලියුම් යවලා ෙන්. "කැමති අය දන්වන්න" කියලා 
ලියුම් යවන්න ඉස්ෙසල්ලා ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත්යාංශයට එන්න ඕනෑ; කම්කරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට එන්න ඕනෑ. කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා ඉල්ලුම් පතයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ, "අෙප් ෙම් තරම් 
අතිරික්ත ෙසේවක සංඛ්යාවක් ඉන්නවා, ෙම් ෙසේවක සංඛ්යාව ඉවත් 
කරන්න අපට අවසර ලබා ෙදන්න" කියලා. එතෙකොට 
තමුන්නාන්ෙසේලා වෘත්තීය සමිතිවලට දන්වන්න ඕනෑ. ඒ අයට 
දන්වලා, ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයත් කැඳවලා, පාර්ශ්ව ෙදක 
සමඟම සාකච්ඡා කරලා  තමුන්නාන්ෙසේලා තීන්දුවක් ෙදන්න 
ඕනෑ: එක්ෙකෝ ෙම්කට ඉඩ ෙදනවා, නැත්නම් ෙම්කට ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. නමුත් ඒ කියාදාමය සිදු ෙවලා නැහැ. 
වෘත්තීය සමිති බලා ෙගන ඉන්නවා, ඒ ෙගොල්ලන්ට ඒ අවස්ථාව 
එනකල්. නමුත් දැන් ලියුම් යවලා තිෙබනවා, අස් ෙවන්න කැමැති 
අය ඉන්නවා නම් ඒ බව දන්වන්න කියලා.  අස් ෙවන්න කැමැති 
අය තුන්දහස් ගණනක් ඉන්නවාය කියලා පත්තෙර් පළ ෙවලා 
තිබුණා මම දැක්කා. 

ඊළඟට, අද තිෙබන පධාන පශ්නයක් තමයි ෙපෞද්ගලික 
සමාගම් ස්ථිර ෙසේවකයින්ට දීමනාවක් දීලා ඉවත් කරලා, 
manpower ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීම. ඉතින් අර කාෙග්ත් 
සුරක්ෂිතතාව අවසන් ෙවනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අෙනක් කාරණය, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
අමාත්යාංශයට පැමිණිල්ලක් කළාම ඒ පැමිණිල්ල පිළිබඳව 
ෙකෙරන කාර්යය පිළිබඳව දැන ගන්න විධියක් නැහැ. ඒකට ඒ 
කාලෙය් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කළා. දැන් ඒක කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් නැහැ. සියලුම කාර්යාලවල  නිලධාරින්ට iPad දුන්නා. 
පැමිණිල්ලක් දැම්ෙමොත්, එයාට ෙගදර ඉඳලා website එකට 
ගිහිල්ලා ඒෙකන් බලා ගන්න පුළුවන්, තමාෙග් පැමිණිල්ලට දැන් 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. පැමිණිල්ල නිලධාරියාෙග් 

අෙත්ද, ෙකොමසාරිස්තුමා ළඟට ගියාද, විභාගයක් ෙකෙරනවාද 
කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. විශාල මුදලක් වැය කරලා ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ ආරම්භ කළත්, අද එය කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

  
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ඇත්ත වශෙයන්ම 

ඇමතිවරෙයක් හැටියට වැඩ කරන පන්තිෙය් ජනතාව පිළිබඳව 
ෙබොෙහොම උනන්දුවක් දක්වනවා. තමුන්නාන්ෙසේට ඒ ගැන 
පළපුරුද්දක් තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේට ඒ ගැන වුවමනාවක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් 
කරුණු ගැන මීට වඩා සැලකිලිමත් ෙවලා  කටයුතු කරන්නය 
කියලා.  

දැන් තවත් කටයුත්තක් සිදු ෙවනවා. සමහර සමාගම් කුඩා 
සමාගම් හතරකට-පහකට කඩනවා. ඒ ෙමොකටද? ෙසේවකයන් 
පහෙළොවකට අඩු නම් gratuity ෙගවන්න ෙවන්ෙන් නැති නිසා. ඒ 
නිසා දැන් සමහර සමාගම් ෙපොඩි සමාගම් බවට පත් කරලා, 
ෙසේවකයන් එක එක සමාගම්වලට දමනවා, පහෙළොවකට 
අඩුෙවන් තබා ගන්න. ෙසේවකයන්ට  ඒක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 
ඔවුන් විශාම යන දවසට ඒ සමාගම gratuityවලට entitle නැහැ. 
ඒ ගැන   ෙසේවකයන් දන්ෙන් නැහැ. මම ෙම් විෂය භාර 
ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටි කාලෙය් මම දැක්කා, ෙහෝටල් 
සංස්ථාෙව් එ ෙහම කළා කියලා. එක එක rest house එක, එක 
එක සමාගම බවට පත් කළා. ඊට පසුව මම මැදිහත් ෙවලා ඒක 
නැවැත්තුවා. ඒකට අෙප් සමහර නිලධාරිනුත් හවුල් වුණා. 
ෙසේවකයාෙග් කැමැත්ත නැතුව ස්වාමිත්වය මාරු කරන්න බැහැ. 
නමුත් ඒ සියල්ලම කරලා තිබුණා. වෘත්තීය සමිති ඇවිල්ලා මට 
කිව්වාම, මම ඒකට මැදිහත් වුණා. ඒක කියාත්මක කරන්න හුඟක් 
අමාරු වුණා. ඒ වාෙග්ම මම දන්නවා, අද හුඟක් පධාන සමාගම් 
 ෙසේවකයන් පහෙළොවකට අඩු කුඩා සමාගම් බවට පරිවර්තනය 
කරන  බව. පරිවර්තනය කළාම ස්වාමිත්වය මාරු ෙවනවා, 
ෙසේවකයා දන්ෙන් නැහැ. අන්තිමට ෙසේවකයා ෙගදර යන දවසට 
ඒ සමාගම gratuityවලට entitle නැහැ. ඒ ෙසේවකයාට gratuity 
එක හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් වාෙග් විශාල ගැටලු තිෙබනවා. 
ෙම් මුදල ෙගවීෙමන් ෙසේවක මහත්වරුන්ට යම් කිසි වාසියක් 
ලැෙබනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේ නැවත කල්පනා කරන්න. 
ෙම්වාට කාලයක් ෙදන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
නැත්නම්  ෙලොකු incentive එකක් ෙදන්න. රුපියල් දහ 

පහෙළොස්දහසක ෙලොකු incentive  එකක් ෙදන්න. අවුරුද්දකට 
ඉස්සර ෙවලා අවසන් කෙළොත් අපි ෙමන්න ෙම් incentive එක 
ෙදනවා කියලා කියන්න. ඒ සඳහා ෙමොකක් හරි කමෙව්දයක් 
ආරම්භ කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
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[பி.ப. 4.33] 
 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ைகத்ெதாழில் பிணக்குகள் சட்டத்தின் கீழான ஒ ங்குவிதிகள் 
ெதாடர்பான விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வதற்கு வாய்ப்பளித்த 
உங்க க்கு த ல் நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරු ෙහෝ ගරු 

මන්තීවරෙයක් ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම 
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතු ය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 

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

 

අනතුරුව ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair and 
THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ேதாட்டத்ெதாழிலாளர்களின் சம்பளப் பிரச்சிைனயான , 

இன்  யாசகனின் கா ள்ள ண்ைணப்ேபாலத் 
ெதாடர்ந்தவண்ணம் உள்ள . 2015ஆம் ஆண்  மார்ச் மாதம் 
31ஆம் திகதி ற்ற கூட்  ஒப்பந்தம், இன் வைர 

ப்பிக்கப்படவில்ைல. அரச மற் ம் தனியார் ைறயின க் 
குக் கிரமமாக சம்பள உயர்  கிைடத் வ ம் நிைலயில், 
ேதாட்டத்ெதாழிலாளர்கைளக் கிள் க்கீைரேபால் நிைனத் ச் 
ெசயற்ப வ  வன்ைமயாகக் கண் க்கத்தக்க விடயமாகும். 
யாசகம் ெசய்பவர்கள்கூட, ஒ  தினத்திற்கு குைறந்த  ஆயிரம் 

பாையயாவ  சம்பாதிக்கின்றார்கள். ஆனால், ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கைளப் ெபா த்தளவிேல, அவர்க க்கு ஒ  
நாைளக்கான அ ப்பைடச் சம்பளம்  450 பாய் மாத்திரேம. 
அவர்கள  ெதாழில் வர க்ேகற்ற ெகா ப்பனவாக 170 பாய் 
வழங்கப்ப கின்ற . எனேவ, அரசாங்கம் இவ்விடயத்திேல 
தாமதிக்காமல் மிகக் க னப்ேபாக்ைகக் கைடப்பி த் , 
ேதாட்டத்ெதாழிலாளர்களின் சம்பளப் பிரச்சிைனையத் 
தீர்ப்பதற்கு உடன யாக நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம். ஒ  
சிலாின் தனிப்பட்ட நிகழ்ச்சிநிர க்கு ஏற்ப, ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் சம்பளத்ைதத் தீர்மானிப்பதற்கு இடம் 
ெகா க்க யா .  ேதாட்டத்ெதாழிலாளர்கைளப் பகைடக் 
காய்களாகப் பயன்ப த்த எவ க்கும் இடம்ெகா க்க 

யா .  

அண்ைமயில் தனியார் ைறயினாின் சம்பள அதிகாிப்  
சம்பந்தமாக பாரா மன்றத்தில் சட்டெமான்  நிைறேவற்றப் 
பட்டதன் அ ப்பைடயில்  2,500 பாய் உயர்த்தப்பட்ட . 
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர், ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க 
உற கள் அைமச்சர், ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் 
அைமச்சர், மைலயகத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் 
அைனத் ப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் ேபான்ேறாாின் 
அ த்தத்தினா ம் பங்களிப்பினா ம் தலாளிமார் 
சம்ேமளனம்  கடந்த ன், ைல ஆகிய இரண்  மாதங் 
களி ம் ேதாட்டத்ெதாழிலாளர்க க்கு இந்த 2,500 பாைய 
வழங்கிய .  

ஆனால், கூட் ஒப்பந்தம் மீளக் ைகச்சாத்திடப்பட 
இ க்கின்றெதன்ற ஒ  காரணத்ைதக்காட்  ஆகஸ்ட் மாதம் 
இந்த 2,500 பாய் வழங்கப்படமாட்டாெதனத் தற்ேபா  
நாங்கள் அறிகின்ேறாம்.  இ  ஒ  சட்டவிேராத ெசயற்பா .  
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பள விடயத்தில் ஒ  
தீர்க்கமான விைன ேமற்ெகாள் ம்வைர கடந்த 2 
மாதங்களாக வழங்கப்பட்ட 2,500 பாய் ெதாடர்ச்சியாக 
வழங்கப்படேவண் ம்.  இக்ெகா ப்பனைவ வழங்குவதற் 
காகத் ெதாழிலைமச்சர் அவர்கள் தலாளிமார் 
சம்ேமளனத்திற்கு அ த்தம் ெகா க்கேவண் ம்.  அவ்வா  
அவர்கள் வழங்கத்தவறின், ெதாழிற்சட்டத்ைதப் றக்கணித்த 
வர்கள் என்ற காரணத்திற்காகத் ேதாட்ட காைமயாளர்கைள 
நீதிமன்றத்தில் ன்னிைலப்ப த்தி அவர்க க்குத் தகுந்த 
தண்டைன வழங்குவதற்கான நடவ க்ைகையத் ெதாழில 
ைமச்சர் அவர்கள் ேமற்ெகாள்ளேவண் ெமன்ற ேகாாிக் 
ைகைய நான் இங்ேக ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பள விடயத்ைதப் 
ெபா த்தளவிேல மாண் மிகு பிரதம மந்திாி அவர்க ம் 
ெகளரவ ெதாழிலைமச்சர் அவர்க ம் உட்பட 
ஆ ந்தரப்பினர் அைனவ ம் அதற்கான பங்களிப்  
நல்கியைத நான் மிக உயர்வாகக் க கின்ேறன்.  அதற்காக 
அவர்க க்கு நான் நன்றி கூறக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன்.  
எ  எப்ப யி ப்பி ம் ேதாட்டத் ெதாழிலாளிகளின் சம்பளப் 
பிரச்சிைனக்கு ஒ  நிரந்தரத் தீர்  மிக விைரவாக 
எ க்கேவண் ய  காலத்தின் அவசியம் என்பைத 
வ த்தி, வாய்ப்பளித்த தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் 
அவர்க க்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.  
வணக்கம்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය. ඔබතුමියට 

විනාඩි 11ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 4.37] 

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் 

இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1950 අංක 43 දරන කාර්මික 

ආරාවුල් පනතට අදාළ නිෙයෝග සම්මත කිරීෙම් විවාදයට අද 
මටත් එකතු වන්න ලැබීම පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂ වනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙබ්රුම්කරණයට අදාළ විනිශ්චයකරුවන්ට, 
ෙබ්රුම්කාරක මහත්ම-මහත්මීන්ට ෙගවන මුදෙල් යම් කිසි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවනස්කමක් ෙම් තුළින් සිදු කරලා තිෙබනවා. ඒක කාලීන 
අවශ්යතාවක්. ඒක පමාණවත්ද, නැද්ද කියන එක ෙවනම 
කාරණයක්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, කාන්තාවන්ට බලපාන පශ්නයක් පිළිබඳව 
මම අද ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. ෙම් 
රෙට් සිටින සෑම කාන්තාවකටම වාෙග් ආරක්ෂිත මාතෘත්වයක් 
සඳහා රජෙය් තිෙබන ඉහළ කැපවීම අප දකිනවා. හැම 
කාන්තාවකටම දරුවකු පසූත කිරීෙමන් පසු ඒ දරුවා නිෙරෝගී 
දරුවකු ෙලස රැක බලා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු වග කීමක් 
තිෙබනවා. නමුත්, පසූත නිවාඩු සම්බන්ධව ගැටලුවක් තිෙබනවා. 
මම ඒ ගැන ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න 
කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන්ම පසූත නිවාඩු ලබා දීෙම්දී ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
වැඩ කරන කාන්තාවන්ට අදාළ නීති පතිපාදන ෙවනම සකස ්
කරලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා 1939 අංක 32 දරන පසූතිකාගාර ආඥා 
පනත සහ 1954 අංක 19 දරන සාප්පු හා කාර්යාල ෙසේවක පනත 
අදාළ වනවා. ෙම් යටෙත් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවෙය් නියුතු 
කාන්තාවන්ට පළමුෙවනි සහ ෙදෙවනි සජීවී දරු උපත් සඳහා සති 
12ක පසූත නිවාඩු ලබා ෙදන්න පතිපාදන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
සාප්පුවක ෙහෝ කාර්යාලයක ෙසේවය කරන කාන්තාවන්ට 1985 
අංක 44 දරන සාප්පු සහ කාර්යාලීය ෙසේවකයන් පිළිබඳ (ෙසේවය 
හා ෙව්තන විධිමත් කිරීෙම්) සංෙශෝධන පනතට අනුව පසූත නිවාඩු 
වශෙයන් වැඩ කරන දින 84ක් ලබා ෙදනවා. හැබැයි, ෙම් හැම 
ෙදනාටම තුන්ෙවනි දරු උපතට පසූත නිවාඩු වශෙයන් ලබා 
ෙදන්ෙන් සති 06ක් -දවස් 42ක්- පමණයි. ෙම් හැම අවස්ථාවකදීම, 
ජීවත් වන දරුවන් ෙදෙදෙනකු සිටිෙයොත්, ඒ අනුව තුන්ෙවනි දරු 
පසූතියට නිවාඩු ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ෙම්ක දරුෙවකුෙග් 
අයිතියක්. ෙහොඳ ෙසෞඛ්යයට, ෙහොඳ රැකවරණයට, තමුන්ෙග් 
ජීවිතය නිෙරෝගීමත්ව ආරම්භ කරන්න හැම දරුෙවකුටම අයිතියක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා පසූත නිවාඩු ලබා දීෙම්දී දරුවන් ෙදෙදෙනකු 
ඉන්නවාද, නැද්ද කියලා බලන්න එපා. දරු පසූතියකදී නිවාඩු ලබා 
දිය යුත්ෙත් පළමුෙවන් පසූත කළ දරු ෙදෙදනාට පමණක් 
ෙනොෙවයි. ඉස්සර වාෙග් ෙනොෙවයි, අද ලංකාෙව් සිටින අම්මලාට 
වැඩි වශෙයන් දරුෙවෝ හම්බ වන්ෙන් නැහැ. හම්බ වන දරුවන් 
සංඛ්යාව උපරිම තුනයි; හතරයි. හැබැයි, ෙම්ක දරුවන්ට වන 
අසාධාරණයක්.  

සාප්පු හා කාර්යාල ෙසේවක පනත යටෙත් පළමුවැනි දරුවන් 
ෙදෙදනාට පමණයි දින 84ක නිවාඩුව හම්බ වන්ෙන්. ඒ නිසා 
ෙම්ක අපි නිවැරදි කළ යුතුයි. ෙදෙවනි දරුවාෙගන් පස්ෙසේ ඉන්න 
දරුවා  තුනද, හතරද කියලා බලන්ෙන් නැතිව හැම මවකටම දරු 
පසූතියකදී ඒ අවශ්ය කරන පසූත නිවාඩු ලබා දිය යුතුයි.  

පළමුෙවනි, ෙදෙවනි දරුවන්ට වාෙග්ම තුන්ෙවනි, හතරෙවනි, 
පස්ෙවනි දරුවන්ටත් පසූත නිවාඩු ලබා ෙදන්න ඕනෑය කියලා මම 
ෙයෝජනා කරනවා. ෙමොකද, ඒක දරුවාෙග් අයිතියක්. ඒ වාෙග්ම 
පළමුෙවනි දරු උපත නිවුන් දරුවන් වුෙණොත්, ෙදෙවනි දරු 
උපතට පසූත නිවාඩු ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ නිසා ෙම්වා කාලීනව 
අපි ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, දරුවකුෙග් ජීවිත කාලෙය් 
පළමුවැනි අවුරුදු කීපය තමයි ඉතාමත්ම වැදගත් වන්ෙන්. 
දරුවාෙග් මුල් කාලයට වැය කරන හැම ෙඩොලරයකින්ම 
වැඩිහිටිෙයක් හැටියට ලැෙබන return එක ෙඩොලර් 7 සිට 16 
දක්වා වන බව පර්ෙය්ෂණවලින් ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම දරුවකු අනාගතෙය්දී නිෙරෝගී වැඩිහිටිෙයකු කරන්න නම්, 
ෙම් දරුවා මුල් කාලය තුළ ෙහොඳින් රැක බලා ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
ඒ කරුණ ෙකෙරහිත් මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසූත නිවාඩු ගණනය කිරීෙම්දීත් 
ගැටලු තිෙබනවා. සාප්පු හා කාර්යාල ෙසේවක පනත යටෙත් පසූත 
නිවාඩු ෙලස වැඩ කරන දින 84ක් තමයි ගණනය කරන්ෙන්. 
නමුත්, පසූතිකාගාර ආඥා පනත යටෙත් පසූත නිවාඩු ගණනය 
කරන්ෙන් සති  12ක් හැටියටයි. එතැනිනුත් අසාධාරණයක් සිද්ධ 
වනවා. ෙමොකද, එතෙකොට වැඩ කරන දින 84ක් කියලා සාප්පු හා 
කාර්යාල ෙසේවක පනත අදාළ වන අයට වැඩිපුර නිවාඩු හම්බ 
වනවා. හැබැයි, පසූතිකාගාර ආඥා පනෙත් සති 12 හැටියට වැඩ 
කරන දින සහ නිවාඩු දින කියන ෙදකම එකතු කළාම 
ලැෙබන්ෙන් අනික් කණ්ඩායමට වඩා අඩු නිවාඩු පමාණයක්. ඒ 
කියන්ෙන් හරියටම සති 12යි. ඒ නිසා ෙම් ෙදෙක්ම පතිපාදන එක 
සමාන කර,  හැම ෙදනාටම "වැඩ කරන දින 84ක්" කියන 
අවස්ථාව අපි ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒක කාන්තාවෙග් 
අයිතිවාසිකමක් වාෙග්ම දරුවාෙග්ත් අයිතිවාසිකමක් හැටියට මම 
ෙම් අවස්ථාෙව් ෙපන්වා ෙදන්න කැමැතියි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම වැදගත් ෙදයක් තමයි දරුවාට මව්කිරි දීම. 
මව්කිරි මඟින් තමයි දරුවකුට ෙහොඳම ෙපෝෂණයක් ෙදන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ගැන අද අපි කථා 
කරනවා. ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවලට පතිකාර කරන්න අද රජය 
විශාල වශෙයන් වියපැහැදම් කරනවා. හැබැයි, ෙබෝ ෙනොවන 
ෙරෝග වැළැක්වීම ආරම්භ කරන්න ඕනෑ අලුත උපන් දරුවාට 
ෙදන යහ ෙපෝෂණයත් එක්කයි. ඒ නිසා හැම දරුවකුටම මාස හය 
සම්පූර්ණ  වන ෙතක් මව්කිරි පමණක් ලබා දීමට කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ. මාස හෙයන් පසුව අවුරුද්දක් යන ෙතක් දරුවාට මව්කිරි 
සහ අමතර ආහාර ලබාෙදන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා වැඩ කරන 
කාන්තාවන්ට අවශ්ය පහසුකම් ටික අපි ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන්ම පැය නවයකට වැඩි ෛදනික ෙසේවා කාලය තුළ 
දරුවා රැක බලා ගැනීම සඳහා පහසුකම් තිෙබනවා නම්; දිවා 
සුරැකුම් මධ්යස්ථාන - දාරකාගාර- තිෙබනවා නම්, දවසකට පැය 
භාගය බැගින් මවට විෙව්ක ෙදකක් ෙදන්න ඕනෑ. දිවා සුරැකුම් 
මධ්යස්ථාන - දාරකාගාර- නැත්නම්, දවසකට පැය නවයකට වැඩි 
කාලයක් වැඩ කරනවා නම්, පැය බැගින් මවට විෙව්ක කාල 
ෙදකක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. නමුත් සාප්පු හා කාර්යාල ෙසේවක 
පනතින් ආවරණය වන කාන්තාවන්ට මව්කිරි ලබා දීම සඳහා 
එවැනි පතිපාදන නැහැ. හැම දරුවකු ෙවනුෙවන්ම ඒ පහසුකම් 
ලබා ෙදන්න ඕනෑ කියන එක මම අවධාරණය කරනවා. ෙමොකද, 
එය අෙප් රටට කරන ෙලොකු ආෙයෝජනයක්; සමාජයට කරන 
ආෙයෝජනයක්.  ෙබොෙහෝ විට ෙම්වා අෙප් පතිපත්ති 
සම්පාදකයන්ෙග්, නීති සම්පාදකයන්ෙග් අවධානය ෙයොමු 
ෙනොවන කාරණායි.  අෙප් දරුවන් තමයි රෙට් අනාගතය. ෙම් 
රෙට් අනාගතය භාර ගන්න ඉන්න දරුවන් නිෙරෝගිමත්, ෙහොඳ 
ෙසෞඛ්ය සම්පන්න, කුසලතාවලින් පිරුණු දරුවන් හැටියට 
අනාගතයට පා නැඟුෙවොත් තමයි,  අෙප් රට, සමාජය මීට වඩා 
ශක්තිමත්ව, ෙව්ගවත්ව ඉදිරියට ගමන් කරන්ෙන් කියන කාරණය 
මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Next,  Hon. Mylvaganam Thilakarajah.  You have 

four minutes. 
 
[பி.ப. 4.44] 
 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ந த்தீர்ப்பாளர்க க்கான ெகா ப்பனைவ 50 சத தமாக 
அதிகாிக்கும் இச்சட்டத்தி த்த ஏற்பாட்ைட ன்ைவத்தி க்கும் 
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[ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය] 
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ெகளரவ ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர் 
அவர்க க்கு நான் த ல் நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். ந த்தீர்ப்பாளர்க க்கான ெகா ப்பன  
அதிகாிக்கப்படேவண் ம் என்ப  ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய ஓர் 
ஏற்பா . ஆனா ம், ந த்தீர்ப்பாளர்களாக, ெதாழில் நியாய 
சைபகளில் தைலவர்களாக இ க்கக்கூ யவர்கள் அங்கு திய 
நிபந்தைனெயான்ைற விதிப்பைத நாங்கள் அவதானிக்கக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற . அதாவ , ெதாழில் நியாய 
சைபகளி ம் ந த்தீர்ப்  மன்றங்களி ம் ெதாழிலாளர்கள் 
சார்பாக ன்வந்  வாதா வதற்காக அவர்கள் தரப்பில் 
சட்டத்தரணிகள் மாத்திரேம பங்குெகாள்ள ம் என்  

தியெதா  நிபந்தைனைய விதித்தி ப்பதாக நாங்கள் 
அறிகின்ேறாம். எனேவ, இந்தச் சட்டத்தி த்தத்ைத 

ன்ைவத்தி க்கும் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் இ  
ெதாடர்பில் ஒ  ெதளிவான பின்னிைணப்ைப எங்க க்குத் 
தந்தி க்கின்றார். அதிேல, "ஒ  ைகத்ெதாழில் பிணக்கின் 
பிரதிநிதித் தரப்பான  ந த்தீர்ப்பாளர்களின் அல்ல  
ைகத்ெதாழில் நீதிமன்றத்தின் ன்னிைலயில் தாேன அல்ல  
ெதாழிற்சங்கப் பிரதிநிதி அல்ல  விடயத்தில் பாிச்சய ள்ள 
ஒ வர் அல்ல   ஒ  சட்டத்தரணி என்ற வைகயிலான ஒ  
பிரதிநிதி லம் ேதாற்ற ம்" என்  குறிப்பிடப்பட் க் 
கின்ற . எனேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
இவ்விடயத்ைத இந்த உயர்ந்த சைபயிேல ெதளி ப த்த 
ேவண் ம். ேம ம், ெதாழில் நீதிமன்றங்களி ம் ந த்தீர்ப்  
மன்றங்களி ம் தைலவர்களாக இ ப்பவர்கள், ெதாழிலாளர் 
க க்காக சட்டத்தரணிகள் மாத்திரேம  வாதிட ம் என்ற 
நிபந்தைனைய ன்ைவக்குமிடத் , ெதாழிற்சங்கப் 
பிரதிநிதிக டாக அல்ல  சுயாதீனமாக வழக்கா ம் 
தனிப்பட்டவர்களி டாக ெதாழிலாளர்கள் தங்க க்கான 
பிரதிநிதிகைள மிகக் குைறந்த ெசலவில் நியமித் க்ெகாள் ம் 
ஒ  சந்தர்ப்பம் இழக்கப்ப கின்ற . இைதப்பற்றிய ஒ  
விளக்கத்திைன ம் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் இந்தச் 
சைபயிேல தன் ைடய பதி ைரயின் லம் ெதளி ப த்  
வார் என்  நிைனக்கின்ேறன்.  

க்கியமாக, ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் 
அைமச்சர் அவர்க க்கும் அவ ைடய இராஜாங்க அைமச்சர் 
அவர்க க்கும் நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ளக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன். அதாவ , 
இதற்கு ன்னதான ெதாழில் அைமச்சு ெதாடர்பான 
விவாதங்களின்ெபா , ேதாட்டத்ெதாழிலாளர்க க்கு 2,500 

பாய் ெகா ப்பனைவ ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம் என்  
நாங்கள் ேகாாிக்ைகவி த்ேதாம். அ  ெதாடர்பில் அவர்கள் 
எ த்த யற்சிக்காக நாங்கள் நன்றிக் கடன் ெச த்த 
ேவண் யி க்கிற .  தனியார் ைற ஊழியர்க க்கு இந்த 
2,500 பாய் ெபற் க்ெகா க்கப்பட் க்கின்ற அேத 
ேநரத்தில், அரச காைமத் வத் க்குக்கீழ் இ க்கின்ற  JEDB, 
SPC, எல்க வ plantations மற் ம் ெப ந்ேதாட்ட 
அைமச்சின்கீழ் இயங்குகின்ற ேதாட்டங்களில் ேவைலெசய் ம் 
ெதாழிலாளர்க க்கு இந்தக் ெகா ப்பன  இன்ன ம் 
ெபற் க்ெகா க்கப்படவில்ைல. இ  ெதாடர்பில் அவர்கள் 
பல்ேவ  ேபாராட்டங்கைள நடத்திவ கின்றார்கள். இ  
ெதாடர்பாக ம் கவனத்தில் எ க்கேவண் ெமனக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

மிக க்கியமாக, 2,500 பாய் ெகா ப்பனைவப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு ேதாட்டக்கம்பனிக க்கு அரசாங்கம் 
கடன் ெகா த்த  என்பைத ம் அந்தக் கடன் சம்பந்தமான 
உடன்ப க்ைகெயான்  ைகச்சாத்திடப்பட்ட  என்பைத ம் 
நாம் அறிேவாம்.  அந்த உடன்ப க்ைகயிேல விடயத் க்கு 
உாித்தான அைமச்சர் என்ற வைகயி ம் அரசாங்கத்தின் 

ெபா ப் க்குாியவர் என்ற வைகயி ம் ெதாழிலைமச்சர் 
அவர்கள் ைகச்சாத்திட் க்கின்றார் என்பைத நாம் 
அறிேவாம். ஆனால், தற்ேபா  கூட் ஒப்பந்தப் 
ேபச்சுவார்த்ைதைய ேமற்ெகாண் க்கும் தரப்பினர், 
அரசாங்கம் ெகா த்த கடன் சம்பந்தமான குறிப்பிட்ட  
உடன்ப க்ைகயினால்தான் கூட் ஒப்பந்த நைட ைற 
பின்ேபாடப்ப வதாக ம் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் 
சம்பளத்ைதப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு அ  ெப ம் தைடயாக 
இ க்கின்றெதன் ம் ெதாழிலைமச்சர் மீ ம் இராஜாங்க 
அைமச்சர் மீ ம் குற்றச்சாட் க்கைள ஊடகங்கள் வாயிலாகச் 
சுமத்தி வ கின்றனர். இ  எந்தளவிற்கு உண்ைமயான ?  
இ  அவ்வா தான் நைடெபற்றி க்கின்றதா? அல்ல  
தங்கள  இயலாைமைய மைறப்பதற்கு ெதாழிலைமச்சாினால் 
ெசய்யப்பட்ட இந்த உடன்ப க்ைகையக் காரணம் 
காட் கின்றார்களா? இக்ேகள்விக க்குாிய பதி ைன இந்தச் 
சைபயிேல ெதாழிலைமச்சர் அவர்கள் வழங்குவாெரன 
எதிர்பார்த் , சந்தர்ப்பத்திற்கு நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.  வணக்கம். 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Muthu  Sivalingam.  You have ten 

minutes.  
 

[பி.ப. 4.48] 
 

ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கேள, நம  

நாட் ேல ெதாழிற்சங்கங்கைள ம் ெதாழிலாளர்கைள ம் 
ெதாழில் ெகாள்ேவாைர ம் பா காப்பதற்குப் பல 
சட்டதிட்டங்கள் உண் . அைவ காலத்திற்குக் காலம் 
ேதைவக்ேகற்றவா  மாற்றியைமக்கப்ப கின்றன.  
அேதேநரம், ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளப் 
ெபா த்தமட் ல் அவர்கள  ெதாழில், ேவைல நாட்கள், 
ெகா ப்பன , அவர்கள் அ பவிக்கேவண் ய ச ைககள், 
கிைடக்கேவண் ய உாிைமகள் அைனத்ைத ம் 
பா காப்பதற்குச் சட்டங்கள் உண் .  இ ந்தா ம், சமீபத்தில் 
நடந்த நிகழ் கைளப் பார்க்கின்றேபா  மிக ம் ேவதைனயாக 
இ க்கின்ற .   

1992-2013ஆம் ஆண் வைர சம்பள உயர்  சம்பந்தமாகக் 
கூட் ஒப்பந்தம் ைகச்சாத்திடப்பட்  வந்த .  கூட்  ஒப்பந்த 

ைறையக் ெகாண் வ ம்ேபா  ெதாழிலாளர்கள  
பலத்ைத ம் தலாளிமார்கள  பலத்ைத ம் ஒ மித் ச் 
சமநிைலயில் நி த்தி அதன் லம் இந்தப் ேபச்சுவார்த்ைதைய 
நடத்தி 21 ஆண் கள் இந்தச் சம்பள உயர்  
ெபறப்பட் வந்த .  ஆனால், இந்தக் கைடசி ஒப்பந்தம் 
ைகச்சாத்தி வதற்குக் காலதாமதமாகின்ற .  அதற்குக் 
காரணம், ேதாட்ட தலாளிகள்தான் எனக் கூ வதற்கு நான் 
கடைமப்பட் ள்ேளன். அேதேநரம், ெதாழிலைமச்சர் அவர்கள் 
இந்தக் கூட் ஒப்பந்தம் சம்பந்தமாக நைடெப ம் 
கூட்டங்க க்குத் தைலைமதாங்கிப் பல திட்டங்கைள ம் பல 
அறி ைரகைள ம் ெகா த் வ கின்றார்.  எனேவ, ெவகு 
சீக்கிரத்திேல இ  ைகச்சாத்திடப்படக்கூ ய வாய்ப்பி க் 
கின்றெதன நான் நிைனக்கின்ேறன்.   

ேம ம், 2,500 பாய் சம்பள உயர்  சம்பந்தமாக இங்கு 
ேபசப்பட்ட .  இன்  ேநற்றல்ல, 79 ஆண் க க்கு ன்னர் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளப் பா காப்பதற்காக உ வாக்கப் 
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பட்ட  இலங்ைகத் ெதாழிலாளர் காங்கிரஸ் கட்சியான , எந்த 
வைகயி ம் யார் லமாக ம் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்குக் 
கிைடத்த எந்த நன்ைமைய ம்  த க்கவில்ைல.  அவ்வா  
எம  கட்சியினைரத் த ப்பதாகக் கூ பவர்கள் மக்கள் 
மத்தியிேல ெபாய்ப் பிரசாரத்திற்காக அதைனப் பயன்ப த்  
கின்றார்கெளன்  நான் நம் கின்ேறன்.  இந்த நிைலயிேல 
இன்ைறக்குத் ேதாட்டங்கெளல்லாம் டப்ப கின்றன.  
ேதாட்டங்களில் உரமில்ைல!  ம ந்த ப்ப  கிைடயா !  
அேதேநரம், ேதயிைல உற்பத்தி 19 சத த ழ்ச்சியைடந் 
தி க்கிற  என்ற ெசய்திைய இன்ைறய ஆங்கிலப் 
பத்திாிைகயிேல  நான் பார்த்ேதன்.  இதனால், ேதாட்டத் ைற 
மிக ம் ேமாசமான நிைலைய அைடயக்கூ ய சந்தர்ப்பம் 
ஏற்பட் க்கின்ற .  எனேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
சம்பள உயர்  விடயத்தில் தைலயிட்ட ேபால், தய ெசய்   
கூட் ஒப்பந்தம் ைகச்சாத்தி வ  பற்றிய ேபச்சுவார்த்ைத 
ைய ம் ெவகு விைரவில் நடத்தி, அதற்கு  காண 
ேவண் ம்.   

ேம ம், மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்திச் சைப, அரச 
ெப ந்ேதாட்டக் கூட் த்தாபனம், வைரய க்கப்பட்ட 
எல்க வ கம்பனி ஆகிய 3 பிரதான அைமப் க ம் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கைள மிக ம் ேகவலமான ைறயில் நடத்தி 
வ கின்றன.   

ெதாழிலாளர்க க்கு வழங்கப்ப ம் ெகா ப்பன  மிக ம் 
ேமாசமான நிைலயில் இ க்கின்ற . 5 - 6 நாட்கள் ேவைல 
ெகா க்கேவண் ம் என்றி ந்த காலம் மாறி, 3 - 4 நாட்கள் 
ேவைல ெகா க்கிறார்கள். அவர்க ைடய ெகா ப்பன  
ஒவ்ெவா  மாத ம் 10ஆம் திகதிக்கு ன்பதாகக் ெகா க்க 
ேவண் ெமன சட்டம் ெதளிவாகக் கூ கின்ற . இ ந்தா ம் 
அைதக் ெகா ப்பதற்கு 15 - 16ஆம் திகதியாகிற . அதற்காக 
அந்த மக்கள் பல ேபாராட்டங்கைளச் ெசய்யேவண் ய 
சூழ்நிைல ஏற்பட் க்கின்ற . அ  மாத்திரமல்ல, 
ெதாழிலாளர்க ைடய EPF, ETF மற் ம் ஏைனய 
ெகா ப்பன கள் ஒன் ேம ெகா க்கப்ப வதில்ைல. ேகாவில் 
பணமாக இ க்கட் ம்; வங்கியிேல ெபற்ற கடனாக  
இ க்கட் ம்! அவற் க்கான பணத்ைத சம்பளத்தில் 
கழித் க்ெகாண்டா ம் அைவ அைனத்ைத ம் இந்தச் 
சம்ேமளனங்கள் ைவத் க்ெகாண் க்கின்றன. அவற்ைறக் 
கூட அவர்கள் சம்பந்தப்பட்டவர்க க்குக் ெகா ப்பதில்ைல. 
அதற்காக எங்கள் மக்கள் court இேல வழக்குத் தாக்கல் 
ெசய்யேவண் ய சூழ்நிைல ஏற்ப கின்ற .  ஆகேவ, இந்த 

ன்  அைமப் க்க ைடய இந்த விடயங்கள் சார்பாக நீங்கள் 
ெவகுசீக்கிரத்தில் ஆராய்ந் , அங்குள்ள ேதாட்டத்ெதாழிலாளர் 
க ைடய பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கு ன்வரேவண் ம்.  

சில ேதாட்டங்கள் ண்டாடப்ப வதாக இப்ெபா  
ேகள்விப்ப கின்ேறாம். ெதாழிலாளர்   கு ம்பங்கள் 

ண்டாடப்ப கின்றன. இைத ம் அைமச்சர் அவர்கள் 
கவனத்திற்ெகாண்  ஆவன ெசய்யேவண் ெமன நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். எதிர்வ ம் காலங்களில் 
மக்க ைடய நன்ைமையக் க திேய இலங்ைகத் ெதாழிலாளர் 
காங்கிரஸ் கைள எ க்குேம தவிர மக்கைள எந்த 
வைகயி ம் ஈ  ைவக்கேவா, காட் க் ெகா க்கேவா 
ேபாவதில்ைல. ைகயாளாகாத்தனத்ைத அவர்கள் ைவத் க் 
ெகாண்  எங்கள் மீ  குற்றஞ்சாட் வ  அவ்வள  

த்திசா த்தனமல்ல. மக்கள் எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகைளக் 
கூறி அந்த மக்க ைடய பிரச்சிைனகைளத் தீர்த்  
ைவப்பதற்காகேவ நாம் சைபக்கு வந்தி க்கிேறாம். ஆகேவ, 

நாம் அவர்க ைடய பிரச்சிைனகளில் அக்கைற காட்ட 
ேவண் ேம தவிர, தனக்கு எதிேர அமர்ந்தி ப்பவைரச் 
சுட் க்காட்  தன  காலத்ைத ண ப்பதால் அந்த 
மக்க ககு ஏ ம் நன்ைம கிைடக்கப் ேபாவதில்ைல. நான் 

த ல் கூறிய ேபால மக்கள் ேதயிைல, இறப்பர் 
ேதாட்டங்களில் நடந் ெசன்  ேவைல ெசய்ய யாத 
சூழ்நிைல இ க்கின்ற . அட்ைடக்க  ஒ  பக்கம்! பாம் க்க  
இன்ெனா  பக்கம்! அதற்கு ம ந்த க்க ேவண் ம். 
ம ந்த ப்பைத அரசாங்கம் த த் ைவத்தி க்கிறெதன்  
நான் நிைனக்கின்ேறன். அைத ம் அைமச்சர் அவர்கள் 
கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். அ  மாத்திரமல்ல, 
கூட் ஒப்பந்தம் ெசய் ம்ெபா  நீங்கள் தைலயிட்  அந்தத் 
ேதாட்டங்கைள அவர்கள் ேதாட்டமாக நடத்த ேவண்  
ெமன் ம் காடாக ைவத்தி க்கக் கூடாெதன் ம் உத்தரவிட 
ேவண் ம்.  இதிேல ஏேதா ஒ  பின்னணி இ ப்பதாக ம் இ  
திட்டமிடப்பட்ட ஒ  ெசயலாக ம்  எனக்குத் ெதாிகின்ற . 
இன்ைறக்கு எங்கள் மக்கள் ேதாட்டங்களிேல ேவைல ெசய்ய 

யாமல் ைமல் கணக்கிலான ரம் ெசன்  
ெவளியிடங்களிேல ேவைல ெசய் வ கின்றார்கள். அங்கு 
ப ம் ன்பங்கைள யா ம் வ ணிக்க யாதள க்கு 
அவர்கள் ெகா ைமப்ப த்தப்ப கின்றார்கள். ேதாட்டங்கள் 
ஒ ங்காக இ ந்தி ந்தால் அவர்கள் அங்ேகேய இ ந்  
ேவைல ெசய்தி ப்பார்கள்.  எனேவ, தய  ெசய்  அைமச்சர் 
அவர்கள் இதைனக் கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

ேம ம், ேதாட்டங்கைளக் குத்தைகக்கு எ த்த கம்பனிகள் 
அவற்ைற  ைறயாக நடத் வதற்கு நீங்கள் அவர்க க்கு 
ஆேலாசைன கூறேவண் ம். இல்ைலெயன்றால், அவற்ைற 
எ த்  ேவெறா வ க்குக் ெகா க்கலாம். ேதாட்டங்கைளத் 

ண்டாக்கிவிடலாெமன்  இன்  பலர் நிைனக்கின்றார்கள். 
ேதாட்டங்கைள எ த்  ஓர் ஏக்கர், இரண்  ஏக்கர் என பிாித்  
ஒ  வ ட குத்தைகக்கு ெதாழிலாளர்க க்கு ெகா க்கலா 
ெமன்  அரசதரப்  அரசியல்வாதிகள் சிலர் கூ கின்றார்கள். 
ெதாழிலாளர்க க்கு ஒ  வ ட குத்தைகக்கு ெகா ப்ப 
ெதன்ப  என்ன நியாயம்? ேதாட்டங்கைள 52 - 53 
வ டங்க க்கு கம்பனிக க்குக் குத்தைகக்கு ெகா த்த 
நீங்கள், 100 ஆண் களாக அைதேய நம்பி வா ம் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க க்கு ஏன், அைத 90 - 100 வ டங்க க்கு 
குத்தைகக்குக்  ெகா க்கக்கூடா ? அரசாங்கக் காணிகைள 35 
வ டங்க க்கு குத்தைகக்கு ெகா க்கும்ெபா  ஏன், 
ேதாட்டங்கைள மாத்திரம் ஒ  வ டத்திற்குக் ெகா க்க 
ேவண் ம்? ஒ  வ டத்திற்குப் பின்  அந்த ெதாழிலாளி 
என்ன ெசய்வ ? இவற்ைறெயல்லாம் மனதிற்ெகாண்  
ேதாட்டங்கைளப் பிாிக்கின்ற ேநரம் ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் கவனித் க்ெகாள்ள ேவண் ம். ெவளியார் 
அநாவசியமாக வந்  தைலயி வார்கள்; அ  ேதாட்டங்கைள 
நடத் வதற்காக அல்ல! ேதாட்டங்களி ள்ள மரங்கைள 
ெவட் , அங்குள்ள வளங்கைள அழித்  அதன் லம் 
சம்பாதிப்பதற்காகேவ தனியார் ைறையச் ேசர்ந்த சிலர் 
திடீெரன்  அரசாங்க அைமச்சர்கள் லமாக குத்தைகக்கு 
காணிகைள எ க்கிறார்கள். இைத அரசாங்கம் த த்  
நி த்தேவண் ம். குத்தைகக்கு காணிகைள எ த்த இவ்வள  
பாாிய கம்பனிகளாேலேய ேதாட்டங்கைள நடத்த யாத 
ஒ  நிைல இ க்கும்ெபா , தனியார் வந்  இந்த 
ேதாட்டங்கைள எ த்  என்ன ெசய்யப்ேபாகிறார்கள்? 
இைதவிட இன் ம் ேமாசமான நிைல ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளிக்கு ஏற்ப ம். எனேவ, அைதக் கவனத்திற்ெகாள்ள 
ேவண் ம்.  

அ த் , JEDB, SPC ேபான்றவற் க்கு கிட்டத்தட்ட 100 
பில் யன் பாய் EPF, ETF பணம் பாக்கி இ க்கின்ற . பல 

95 96 

[ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා] 
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 வழக்குகள் court இேல இ க்கின்றன. வழக்ைக நம்பி 
நாங்கள் காலத்ைதக் கடத்த யா . வழக்குத் தீர்ப்  
வ ம்ேபா  அந்தப் பணத் க்குச் ெசாந்தக்காரர் 
இறந்தி ப்பார். இப்ப யாக பல கு ம்பங்கள் அநாைதக் 
கு ம்பங்களாகி வி கின்றன. JEDB ேதாட்டத்தில் மாத்திரம் 
35,000 மில் யன் பாய் EPF, ETF பணம் பாக்கி 
இ க்கின்ற . இப்ப  அந்த மக்க ைடய பணெமல்லாம் 

டக்கப்பட் ந்தால் அவர்க ைடய வாழ்க்ைக எப்ப  
நடக்கும்? அவர்கள் அந்தப் பணத் க்கு எப்ப   
உாித்தானவா்கெளன்  கூற ம்? எனேவ, தய ெசய்  
இைவ சம்பந்தமாக நடவ க்ைக எ க்குமா  ேகட் , எனக்கு 
ேநரம் ஒ க்கிக்ெகா த்ததற்கு நன்றி கூறி, விைட 
ெப கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 4ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.56] 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 

සබඳතා අමාත්යතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙම් නිෙයෝග 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න ෙකටි කාලයක් ෙහෝ ලබා දීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

වතුකරෙය් ජනතාව නිෙයෝජනය කරන ආසනයක ජීවත් වන 
ෙකනකු හැටියට මා දකිනවා, අද වතුවල ජීවත් වන කම්කරුවන් 
සඳහා ලැෙබන්ෙන් ඉතා අවම වැටුපක් බවත්, ඒ වාෙග්ම වතුවල 
ජනතාවට අද ජීවත් වන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් වහලුන් 
හැටියට බවත්. මා එෙහම කිව්ෙව් ෙමන්න ෙම් කාරණා නිසායි. 
වත්ෙත් ඉන්න ෙකනා අනිවාර්යෙයන්ම වත්ෙත් කම්කරුවකු 
විධියටම වැඩ කරන්න ඕනෑ. ඔහුට ෙවන රැකියාවකට යන්න 
අවසරයක් නැහැ. ඔහුෙග් නිවස අලුත්වැඩියා කර ගන්න බැහැ. 
තමන්ෙග් පරිෙභෝජනය සඳහා අවශ්ය කරන එළවලු ටික තමන්ෙග් 
නිවස ඉදිරිෙය් හදා ගන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම තමන්ට හරකකු, 
කුකුළකු හදා ගන්න බැහැ. සුදු ජාතිකයන් වතුවලට ඇවිල්ලා 
ෙගනාපු වහල් කමය තවමත් ඉදිරියට ෙගන යනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙම් ආණ්ඩුව පිහිටුවන්න මහා දැවැන්ත කාර්ය භාරයක් සිද්ධ 
කෙළේ වතුකරෙය් ජනතාවයි. ඒ නිසා ෙම් ආණ්ඩුව වහල් 
ජීවිතෙයන් ඔවුන්ව මුදා ගත යුතු වනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම වතුකරෙය් ජනතාවෙග් මළ ෙගදරක්, මඟුල් 
ෙගදරක් වුණාම, ඒ ෙගදර ඉන්න මිනිසුන් එළියට යන්න ඕනෑ. 
ඔවුන් එළිෙය් හිටෙගන ඉන්න ඕනෑ, එෙහම නැත්නම් පුටුවක් තබා 
ෙගන එළිෙය් වාඩි ෙවලා ඉන්න ඕනෑ. මළ ෙගදරක් වුෙණොත්, 
පිටින් කවුරුන් ෙහෝ ඒ ෙගදරට ආවා නම් ඔවුන්ට ඒ කාමරය 
දුන්නාම, ෙගදර අයට ඉන්න ඉඩක් නැහැ. හැබැයි වත්ෙත් ඕනෑ 
තරම් ඉඩ තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ පරම්පරා ගණනක් වතුවල 
ජීවත් වුණු මිනිස්සු; ෙත් දළු ෙනළීම සහ අෙනකුත් කම්කරු 
කටයුතු සිද්ධ කරලා, ජාතික ආදායමට දායකත්වයක් දක්වන්න 
දහඩිය, කඳුළු, ෙල් හළපු මිනිස්සු. ඒ නිසා ඔවුන්ව ෙම් වහල් 
ජීවිතෙයන් මුදා ෙගන, ෙප්ළි කාමරවලින් එළියට අරෙගන, ඔවුන් 
සඳහා නිවාස ඉදි කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් ආණ්ඩුව කියාත්මක 
කර ෙගන යනවා. එය ඉතා ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක්. මා හිතන 
හැටියට හැම ෙකනකු ෙවනුෙවන්ම ඒ ආකාරෙයන් කටයුතු 

කරන්න ෙම් ආණ්ඩුව බැඳිලා ඉන්නවා. ඒ කාර්ය සිද්ධ කරයි කියා 
අපට විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ඒ අයට අනිවාර්යෙයන් කම්කරුවන් 
විධියට විතරයි වැඩ කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් 
වත්ෙතන් එළියට දමනවා. ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් දරුවකුටවත් 
වත්ෙත් රක්ෂාවක් මිසක් ෙවනත් රක්ෂාවකට යන්න බැහැ. ඒ 
නිසා ෙම් වහල් කමෙයන් කම්කරු ජනතාව මුදා ගන්න අවශ්ය 
වනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මට ලැබී තිෙබන්ෙන් ඉතා සීමිත කාලයක් නිසා ෙම්  කාරණය 
පිළිබඳවත්  සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  පසු ගිය රජෙය් හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
මලයාසියාවට ගිය ෙවලාෙව් ඇති වුණු පශ්නයක් සම්බන්ධෙයන් 
ෙම් සභාෙව් කථා කරනවා අපි දැක්කා. එතුමා කම්කරු හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යවරයකු හැටියට ෙම් රටට විශාල ෙසේවයක් 
කරපු ෙකෙනක්. මා හිතන හැටියට ෛදවෙය් සරදමක් හැටියට 
තමයි මලයාසියාෙව් ඇති වුණු ඒ සිද්ධිය සිද්ධ වන්න ඇත්ෙත්. 
ෙමොකද, එතුමාව මන්තීවරයකු වශයන් පත් කරපු, ඇමතිවරයකු 
වශෙයන් පත් කරපු, කම්කරු හා වෘත්තීය පුහුණු ඇමතිවරයා 
වශෙයන් පත් කරපු, ෙම් රෙට් ජනාධිපති වශෙයන් පත් කරපු 
ජනතාව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 65වන සංවත්සරය සමරන 
ෙකොට, එතුමා එයට සහභාගි  ෙනොවී ෙකොෙහේෙදෝ රටකට ගිය නිසා 
ෙද්ව ශාපයක් තමයි එතුමාට සිද්ධ වන්න ඇත්ෙත්. ෙමොකද, එතුමා 
ජනාධිපති වශෙයන් පත් කරපු ජනතාව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
65වන සංවත්සරය සමරන ෙමොෙහොෙත් එතුමා එතැනටයි යා 
යුත්ෙත්. නමුත් එතුමා එයට සහභාගි ෙනොවී ෙවන ෙකොෙහේෙදෝ ගිය 
නිසා ෙද්ව ශාපයක් නිසා ඒ සිද්ධිය සිද්ධ වන්න ඇති. මමත් දීර්ඝ 
කාලයක් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හිටපු ෙකෙනක්. අෙප් 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාත් එෙහමයි. මීට කලින් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් සම්ෙම්ලනයකට ෙමවැනි මහා දැවැන්ත 
ෙසනඟක් සහභාගි වනවා අපි දැක්ෙක් නැහැ. ඒ බව අපි 
සියලුෙදනාම දැක්කා. එතුමා එයට සහභාගි ෙනොවීම පිළිබඳව 
ෙදවියන් වහන්ෙසේ දීපු දඬුවමක් ෙවන්න ඇති, ඒ සිද්ධිය. මට ලැබී 
තිෙබන කාලය සීමිත නිසා මා නිහඬ වනවා. සියලු ෙදනාටම 
ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member)    
The next speaker is the Hon. Velu Kumar. You have 

four minutes. 

 
[பி.ப. 5.00] 
 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

நைடெப கின்ற ைகத்ெதாழில் பிணக்குகள் ெதாடர்பாக 
விவாதத்திேல கலந் ெகாண் , ஒ  சில க த் க்கைளத் 
ெதாிவிக்க வாய்ப்பளித்தைமக்கு நன்றி ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். குறிப்பாக, நான் மைலயகப் ெப ந்ேதாட்டத் 

ைறையப் பிரதிநிதித் வம் ெசய்கின்ற ஓர் உ ப்பினர் என்ற 
வைகயிேல, நாங்கள் இக்காலகட்டத்தில்  எதிர்ேநாக்குகின்ற 
பிரதான பிரச்சிைனகளில் ஒன்றாகத் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் சம்பளப் பிரச்சிைன காணப்ப கின்ற . 
இன்  இவ்விவாதத்திேல கலந் ெகாண்  உைரயாற்றிய 
பலர் குறிப்பிட்ட ேபால, கடந்த காலத்தில் ஏற்ப த்தப்பட்ட 
கூட் ஒப்பந்தத்தி டான தீர்  என்ப  இன்  ஓர் இ பறி 
நிைலக்குத் தள்ளப்பட் க்கின்ற . இவ்வாறான ஒ  
சூழ ேல,  கடந்த வர  ெசல த்திட்டத்தின் லம் 
தனியார் ைற ஊழியர்க க்காக ன்ெமாழியப்பட்ட  2,500 
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பாய் ேமலதிகக் ெகா ப்பனைவ நாங்கள் அரசி டாகப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ த்தி க்கின்ேறாம். 
இ  மைலயகப் ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளப் 
ெபா த்தவைரயிேல, அவர்கள் வரலாற்றில் ெபற் க்ெகாண்ட 
மிகப் ெபாிய ெவற்றியாகும். இதைனக் ெகாச்ைசப்ப த்தக் 
கூ ய வைகயிேல, அரசியல் ாீதியாக அரசியல் இலாபம் 
ேத வதற்காக, ெதாழிற்சங்கங்கைளக் காப்பாற்றிக் 
ெகாள்வதற்காக அவர்க க்கிைடயில் பிைழயானெதா  
க த்ைதக் ெகாண் ெசல்கின்ற ெசயற்பாட்ைட இன்  பல ம் 
ெசய் ெகாண் க்கின்றார்கள். இந்த 2,500 பாய் சம்பள 
அதிகாிப்ைபச் ெசய் ெகா த்ததால்தான் அவர்க க்கு கூட்  
ஒப்பந்தத்தி டாக ஒ  தீர்மானத் க்கு வர யவில்ைல; 
கூட் ஒப்பந்தத்தி டாகச் சம்பள உயர்ைவப் 
ெபற் க்ெகா க்க யவில்ைல என்றெதா  க த்திைன  

ன்ைவக்கின்றார்கள் என்றால், அ  அவர்க ைடய 
இயலாைமயின் உச்சத்ைதக் காட் வதாக இ க்கின்ற .  

ஆகேவ, இதைனவி த்  நாங்கள் மைலயகச் ச கத்தின் 
பிரதிநிதிகள் என்ற அ ப்பைடயில் ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க க்கு உண்ைமைய ெவளிப்ப த்தேவண் ய 
ேதைவயி க்கின்ற . அவர்க க்குாிய அந்த அ ப்பைடயான 
கூ க்ெகா ப்பனைவப் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ய 
தார்மீகக் கடப்பா  எங்க க்கு இ க்கின்ற . ஆகேவ, 
அதற்காக நாங்கள் எங்கைள அர்ப்பணிக்க ேவண் யி க் 
கின்ற . இங்ேக ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் 
அைமச்சர் அவர்கள் இ க்கின்றார். ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கேள, ேதாட்டத்ெதாழிலாளர்க க்கு 2,500 பாய் 
ெகா ப்பனைவப் ெபற் க்ெகா ப்பதில் நீங்கள் பாாிய 
பங்களிப்ைபச் ெச த்தியைதயிட்  நாங்கள் எங்க ைடய 
நன்றிையத் ெதாிவிக்கிேறாம். அேதசமயம், நான் உங்களிடம் 
ஒ  குைறபாட்ைட ம் கூறேவண் ய நிைலைமக்குத் 
தள்ளப்பட் க்கின்ேறன். குறிப்பாக, ெப ந்ேதாட்டத் 

ைறயிேல ேதாட்டத்ெதாழிலாளர்களின் இந்த 
உாிைமயிைனப் ெப மள  பாதிப் க்குள்ளாக்குவ  
தனியார் ைற நி வனங்களி ம் பார்க்க அதிகபட்சமாக அரச 
நி வனங்கேள என்பதைன நான் இங்கு ெசால்ல 
ேவண் யி க்கின்ற . அரசினால் நிர்வகிக்கப்ப கின்ற 
ெப ந்ேதாட்டங்களான அரச ெப ந்ேதாட்ட யாக்கம், மக்கள் 
ெப ந்ேதாட்ட அபிவி த்திச் சைப, Elkaduwa Plantation 
Limited  ேபான்றவற்றில் ேவைலெசய்கின்ற ெதாழிலாளர் 
க க்கு அரசு இந்த 2,500 பாய் ெகா ப்பனைவ 
வழங்குவதற்கு எந்தெவா  நடவ க்ைகைய ம் ேமற்ெகாள்ள 
வில்ைல. எனேவ, பிராந்திய  ேதாட்டக்கம்பனிக க்கு 
ைகநீட் கின்ற அரசான , இந்த அரசாங்கத்ைதக் 
ெகாண் வ வதற்காக தங்கள  ப் பங்களிப்ைப ம் 
வழங்கிய அந்த ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் உாிைமையப் 
பறித் க்ெகாண் ப்ப  வ ந்தத்தக்கதாக இ க்கின்ற . 
ஆகேவ, அைமச்சர் அவர்கள் இந்தப் பிரச்சிைனயிேல 
ேநர யாகத் தைலயிடேவண் ெமனக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

இந்த அரச ெப ந்ேதாட்டங்களிேல இ க்கின்ற 
ஊழியர்க க்கு அந்த 2,500 பாய் சம்பள அதிகாிப்ைபப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்குத் தாங்கள் சிபாாிசு ெசய்ய ேவண் ம். 
இ  இந்த அரசாங்கத்தி ைடய ஒ  கடப்பா ; இந்த 
அரசாங்கத்தி ைடய ஒ  தார்மீகப் ெபா ப்  என்பதைன 
இந்தச் சைபயிேல நான் எ த் க்காட்ட ேவண் யி க்கின்ற . 
ஆகேவ, இதைன ெமன்ேம ம் காலம்  தாழ்த்தப் 
பார்க்காதீர்கள்! இ பறி நிைலக்குக் ெகாண் ெசல்லாதீர்கள்! 

அவ்வா  இ க்குமாயின், அந்தத் ேதாட்டங்களிேல 
இ க்கின்ற ெதாழிலாளர்க க்கு மிகக் குைறந்தபட்ச 
நாட்கேள ேவைல கிைடக்கும். இந்தச் சூழ ேல இந்தக் 
குைறந்தபட்ச அதிகாிப்ைப ம்கூட ெபற் க்ெகா க்க அரசு 

ன்வராவிட்டால் நாங்கள் பல்ேவ  விதமான ெதாழிற்சங்க 
நடவ க்ைககைள ம் ெதாழிற்சங்க அ த்தங்கைள ம் 
ெகா க்கேவண் ய ஒ  நிைலைமக்குள் தள்ளப்ப ேவாம். 
ஆகேவ, அந்த நிைலைமக்குத் ெதாழிலாளர்கைளத் தள்ள 
ேவண்டாம் என் ம் ஏைனய ெதாழிற் ைறகளி க்கின்ற 
ெதாழிலாளர்க க்குாிய ெகா ப்பனைவப் ெபற் க்ெகா க்க 
ேவண் ம் என் ம் அரசாங்கத்ைத நான் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேவைள, கூட் ஒப்பந்தத்ைத க்குக் ெகாண் வர 
யாததற்காகச் சில தைலைமத் வங்கள் இந்தத் 

ெதாழிலாளர்கைளப் பிைழயாக வழிநடத் கின்றன. எனேவ, 
தப்பான க த் க்கைளப்  பரப்பி ெதாழிலாளர்கைளத் தவறான 
பாைதக்குள் தள்ள ேவண்டாம் என்  அவர்களிடம் 
ேகட் க்ெகாண் , விைட ெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
[අ.භා. 5.05] 

  
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා (කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர - ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க 
உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera - State Minister of 
Labour and Trade Unions Relations) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ගරු අමාත්යතුමා 

විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද 1950 අංක 43 දරන 
කාර්මික ආරාවුල් පනෙත් 39වැනි වගන්තිය යටෙත් සාදන ලද 
නිෙයෝග පිළිබඳව පැවැත්ෙවන ෙමම විවාදයට සහභාගි වූ සියලුම 
ගරු මැති ඇමතිතුමන්ලාට අෙප් අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් මම 
පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

කාර්මික ආරවුල් පනත යටෙත් කාර්මික ආරවුල් 
ෙබ්රුම්කරුවන් හට ලබා ෙදන දීමනාව -ඒ මුදල-  සංෙශෝධනය 
කිරීම පිළිබඳව තමයි අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් නිෙයෝග 
කියාත්මක වන්ෙන්. ෙම් පිළිබඳ විවාදයට වැඩි මන්තීවරුන් 
සංඛ්යාවක් සහභාගි ෙනොවුණත්, ෙම් සඳහා ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම 
පසාදය පළ කරමින්, විවාදයට සහභාගි වූ ගරු මන්තීවරුන් ෙම් 
ගරු සභාෙව්දී කරණු ඉදිරිපත් කළා. ඒ ඉදිරිපත් කළ කරුණුවලට 
අමතරව සමහර මන්තීවරු අෙප් අමාත්යාංශෙය් විෂය පථය 
යටෙත් කාරණා කිහිපයක් පිළිබඳව කරුණු දැක්වුවා. ෙම් 
අවස්ථාෙව් ඒ පිළිබඳවත් වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙවනුෙවන්  ගරු විජිත ෙහේරත් 
මන්තීතුමා කරුණු දැක්වීෙම්දී ෙකොන්තාත් පදනම යටෙත් ෙසේවය 
ගැන කථා කළා.  ඒ වාෙග්ම manpower ෙසේවක යන් පිළිබඳවත් 
කථා කළා. දැන් මාස කිහිපයකට කලින් අපි රුපියල් 2500ක් වැඩි 
කිරීම පිළිබඳවත් කරුණු ඉදිරිපත් වුණා. 

ෙම් අණපනත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා, දැන් ෙම්වා 
කියාත්මක ෙකෙරන අවස්ථාවක් බව, රජයක් හැටියට ෙම් 
සභාෙව්දී අපි පැහැදිලිවම පකාශ කරන්නට ඕනෑ. ෙම් විෂෙයහි 
යම් යම් තැන්වල අඩු පාඩු කිහිපයක් තිෙබන බව අප පිළිගන්නවා. 
නමුත්, ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික අංශය ෙවනුෙවන්  පළමු වතාවට 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්නට අපි අමාත්යාංශයක් 
හැටියට, රජයක් හැටියට කටයුතු කළා. එෙසේ කටයුතු කිරීෙම්දී ඒ 

99 100 

[ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා] 
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තිෙබන අඩු පාඩු හඳුනා ෙගන, ඒවා සකස් කරන්නට දැනටමත් අප 
කටයුතු කර ෙගන යනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සමහර ආයතන 
විටින් විට ෙම් පිළිබඳව අපත් සමඟ සාකච්ඡා කළා. විෙශේෂෙයන්ම, 
ඒ අයට ෙගවන්නට තිෙබන හිඟ වැටුප පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා, 
ඒ අයට තිෙබන අෙනකුත් පශ්න පිළිබඳවත් අප සමඟ කථා කළා. 
ඒ සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව ඒවා කියාත්මක කරන ආකාරය 
පිළිබඳව අප දැන් කටයුතු කර ෙගන යනවාය කියන එක මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් විවාදෙය්දී වතුකරය 
පිළිබඳව ෙනොෙයක් මන්තීවරු කරුණු රාශියක් කථා කළා. ගරු 
විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සමාගම්වලට දීලා 
තිෙබන වතුවල කියාකාරකම පිළිබඳව සඳහන් කළා. ඔහු ඒක 
සංසන්දනය කෙළේ ජනවසම හා වැවිලි සමාගමත් සමඟයි. ෙම් 
ආයතන ෙදෙක් තත්ත්වය ගැන අප අමුතුෙවන් පකාශ කළ යුතු 
නැහැ, අප කවුරුත් ඒ ගැන දන්නවා. ඒ නිසා, රජයක් හැටියට අපි 
ඉදිරිෙය්දී ෙම් පිළිබඳව යම් කිසි කියා මාර්ගයන් ගැනීමට කටයුතු 
කර ෙගන යනවා.  ඒ ගැන මීට වැඩිය යමක් පකාශ කළ යුතු නැහැ 
කියා මා හිතනවා. ජනවසම වැවිලි සමාගෙම් අද තිෙබන 
තත්ත්වයත් අප ෙනොදන්නවා ෙනොෙවයි. හිඟ වැටුප් ෙගවන්නට 
තිෙබනවා; ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් පශ්න තිෙබනවා; 
ෙසේවක භාරකාර අරමුදෙල් පශ්න තිෙබනවා. ඒ පශ්න විසඳීමට 
වර්තමාන රජය දැන් කටයුතු කර ෙගන යනවා.  ඉදිරිෙය්දී ඒ සඳහා 
විසඳුම් ලබා ගන්නට පුළුවන් ෙවයි කියා මා හිතනවා. ෙමය මාස 
කිහිපයක්, අවුරුද්දක් තුළ ඇති වුණු පශ්නයක් ෙනොෙවයි. අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ ඇති වුණු පශ්නයක පතිඵලයකට තමයි අද අපි 
රජයක් හැටියට මුහුණ දී තිෙබන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උතුරුකරය නිෙයෝජනය 
කරන  ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මන්තීතුමිය, ඒ පෙද්ශවල තිෙබන 
රැකියා විරහිතභාවය පිළිබඳව කරුණු රාශියක් ඉදිරිපත් කළා. අපි 
දන්නවා, ෙම්  ෙවලා ෙව් අවුරුදු තිහක යුද්ධයකින් පස්ෙසේ උතුරු, 
නැ ෙඟනහිර පෙද්ශ නැවත වතාවක් සාමාන්ය ජන ජීවිතය සඳහා 
ෙපළ ගැෙසන ෙව්ලාවක් බව. පසු ගිය කාලෙය් අෙප් 
අමාත්යාංශෙයන්  ගරු ඇමතිතුමාත්, මමත් ෙම් පෙද්ශවල සංචාරය 
කරලා, අපි විශාල වැඩ  ෙකොටසක් කළා. සෑම දිසාපති 
කාර්යාලයකම රැකියා මධ්යස්ථාන ආරම්භ කරලා, එම පෙද්ශෙය් 
තරුණ තරුණියන්ෙග් විරැකියාව පිළිබඳව විසඳුම් ගණනාවක් ෙම් 
වන විට සම්පූර්ණ කරලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම, මුලතිව්, 
යාපනය, කිලිෙනොච්චිය, මන්නාරම, වවුනියාව, මඩකලපුව වැනි 
දිස්තික්කවල ෙම් වන විට අලුතින් කර්මාන්තශාලා බිහි ෙවලා 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්, ඇඟලුම් ක්ෙෂේතෙය් කර්මාන්තශාලා විශාල 
පමාණයක් ඒ පෙද්ශවල ආරම්භ ෙවලා තිෙබනවා. තරුණ 
තරුණියන් ඒ රැකියා අවස්ථාවලට ෙයොමු කිරීම පිළිබඳව අපි 
රජයක් හැටියට කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒ පෙද්ශවලට ගිය 
අවස්ථාවල අප දුටු පධාන කාරණයක් තමයි, ෙම් 
කර්මාන්තශාලාවල ෙසේවය සඳහා ඒ තරුණ තරුණියන්ට නිසි 
අධ්යාපනයක් ෙනොමැතිකම. කිලිෙනොච්චියට අප ගිය ෙව්ලාෙව් 
දිසාපතිතුමා සඳහන් කෙළේ, විරැකියාෙවන් සිටින 25,000ක පමණ 
තරුණ තරුණියන්ෙගන්, පාසල්වලට ගිහින් තිෙබන්ෙන් 4,000ක, 
5,000ක පමණ පිරිසක් බවයි. එය ෙලොකු පශ්නයක්. ෙමොකද, පසු 
ගිය යුද්ධය පැවති කාලෙය් පාසල් කියාත්මක වුෙණ් නැහැ; පාසල් 
පවත්වා ෙගන ගිෙය් නැහැ. ඒ නිසා, ඒ අයට වෘත්තීය පුහුණුවක් 
ලබා දීලා, ඒ පුහුණුව තුළිනුයි ඒ අයව ෙම් රැකියා අවස්ථාවලට 
ෙයොදා ගන්න තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක ෙලොකු අභිෙයෝගයක්. ඒ 
අභිෙයෝගය ජය ගැනීම සඳහා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය කටයුතු 
කරමින් ඉන්නවා. ගරු  ඇමතිතුමාත් ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා.  

වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කරනවා. ඒ සඳහා තවත් සංවිධාන කිහිපයක් අපිත් 

සමඟ එකතු ෙවලා ඉන්නවා. ඒ අයත් සමඟ එකතු ෙවලා, තරුණ 
තරුණියන්ට අවශ්ය පුහුණුව ලබාදීලා, ඒ අනුව ඔවුන්ට රැකියා 
අවස්ථා ලබාදීමට අපි කටයුතු කරනවාය කියන එකත් ෙම් 
අවස්ථාෙව් මතක් කරන්නට ඕනෑ. 

වෘත්තීය සමිති සම්බන්ධ පශ්නය පිළිබඳව ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කර මන්තීතුමා මතක් කළා. වෘත්තීය සමිති කඩාකප්පල් 
කරන්න, වෘත්තීය සමිති ව්යාපාරෙය් වැඩකටයුතු කඩාකප්පල් 
කරන්න යම් යම් ආයතන කටයුතු කරනවා කියලා කිව්වා. අෙප් 
අමාත්යාංශයට නම් වෘත්තීය සමිති සමඟ ඒ විධිෙය් පශ්නයක් 
නැහැ. නමුත් ඒ පිළිබඳව යම් කිසි පශ්නයක් තිෙබනවා නම්, 
ඔබතුමන්ලා ඒ පශ්නය ඉදිරිපත් කෙළොත්, අපි කියාත්මක ෙවලා ඒ 
අයෙග් වෘත්තීය අයිතීන් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ගතයුතු කියා 
මාර්ග ගන්නවාය කියන එක මම මතක් කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
BOI එෙක් පශ්නය පිළිබඳවත් මම කිව්වා. 

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
BOI එෙක් සමහර තැන්වල; ඒ ආයතනය පිළිබඳව අෙප් 

ඇමතිතුමා ඔබතුමාට විස්තර කිව්වා. ඉදිරිෙය්දී අපි ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒත් 
එක්කම වෘත්තීය සමිතිවල කටයුතු අඩාල කරන්න අපි කිසිෙසේත්ම 
ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියන එක මම මතක් කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ආරාවුල් පිළිබඳව තීන්දුවක් ලබාදීෙමන් පසු කාලයක් ලබාදීම 

සම්බන්ධ පශ්නය පිළිබඳව ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මන්තීතුමා 
මතක් කළා. ෙමතැනදී අධිකරණයත් සමඟයි අපට කටයුතු 
කරන්න තිෙබන්ෙන්. කාල සීමාවන් නියම කිරීම උසාවියට හැර 
අපට කරන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා අධිකරණ 
අමාත්යාංශය සමඟ සාකච්ඡා කරලා ඉදිරිෙය්දී ඒ පිළිබඳව යම් කිසි 
කියාමාර්ගයක් ගන්න පුළුවන් ෙවයි. 

 විෙශේෂෙයන්ම අෙප් සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් රාජ්ය 
අමාත්යතුමිය ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවෙය් නියුතු  
කාන්තාවන්ෙග් පසූත නිවාඩු පිළිබඳව සඳහනක් කළා. පළමුවැනි 
සහ ෙදවැනි දරුවන් ෙවනුෙවන් ලබාෙදන දින 84ක පසූත නිවාඩු 
පමාණය තුන්වැනි දරු පසූතෙය් සිට ෙනොලැබීම පිළිබඳ පශ්නය 
පිළිබඳව සඳහන් කළා. ඒ පිළිබඳව සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කිරීම 
සඳහා අපි ඇමතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් සාකච්ඡා කරලා දැන් 
කටයුතු කරෙගන යනවා. ෙදවැනි දරුවාෙගන් පසු ඉපෙදන 
දරුවන් සඳහාත් දින 84ක පුසූත නිවාඩුව ලබාදීමට අවශ්ය 
සංෙශෝධන අපි ඉදිරිෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව අපි දැනටමත් කටයුතු කරෙගන යනවා. 

අවසාන වශෙයන් ෙමන්න ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. 
වතුකරෙය් ජනතාවෙග් රුපියල් 2,500 වැටුප් වැඩිවීෙම් පශ්නය 
පිළිබඳව අපි දීර්ඝ වශෙයන් කථා කළ බව තමුන්නාන්ෙසේලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දන්නවා. ගරු මුතු සිවලිංගම් මන්තීතුමාත් කිව්වා, "2015දී තමයි 
ෙම් ගිවිසුම අලුත් ෙවන්න තිබුෙණ්." කියා. 2015 දී සිදුවුණු සිද්ධිය 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කර මැතිතුමා මට වැඩිය ෙහොඳින් දන්නවා 
ඇති කියලා මම හිතනවා. මැතිවරණයක් ආසන්න ෙවලා තිබුණු 
ෙවලාෙව් එදා ෙකරුණු ඉල්ලීමට අනුව ෙම් එකඟතාවට එන්න 
ෙදපාර්ශ්වයටම බැරිවුණා. සාමූහික ගිවිසුම සම්පූර්ණ කරගන්න 
අපි මීට කලින් වරින් වර කිහිප වතාවක්ම සුහදව සාකච්ඡා කළා. 
නමුත්, 2015දී ඒ කරපු ඉල්ලීමට හාම්පුතුන්ෙග් සංගමය එකඟ 
ෙනොවීමත් එක්ක තමයි ෙම් පශ්නය ඇති වුෙණ්. ඉන් පස්ෙසේ 
විෙශේෂෙයන්ම ෙත් සහ රබර් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිබුණු පශ්නයත් 
එක්ක වතු සමාගම්වලටත් ෙපොඩි පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ 
වුණා. ඒක අපි පිළිගන්නට ඕනෑ. නමුත්, වතුකරෙය් ජනතාව  
ෙවනුෙවන් රුපියල් 2,500ක වැටුප් වැඩිවීම අනිවාර්ෙයන්ම ලබා 
ෙදනවා කියන එක විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ පිළිබඳව ගිය සතිෙය්ත් 
අමාත්යවරු තිෙදෙනක්, තවත් ආයතන, හාම්පුතුන්ෙග් සංගමය, 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් රැස්වීමක් පවත්වලා සාකච්ඡා 
කළා. එතැනදීත් අපට එකඟතාවකට පැමිෙණන්නට ෙනොහැකි 
වුණා. නමුත් ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී අපි ෙම් පිළිබඳව අවසාන 
වශෙයන් සාකච්ඡා කරලා ෙම් රෙට් වතු කම්කරු ජනතාව 
ෙවනුෙවන් අවශ්ය කියාමාර්ග ගැනීම සඳහා රජයක් හැටියට අපි 
කටයුතු කරනවාය කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් 
කරන්නට ඕනෑ. ඒක අපි පැහැර හරිනවා ෙනොෙවයි. නමුත් දැන් 
ෙම් සඳහා කාරණා රාශියක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. 

ඒ පශ්න කිහිපයම සැලකිල්ලට ෙගන ඒ අයට අසාධාරණයක් 
ෙනොවන විධියට ෙම් පිළිබඳව ඉතාමත් පැහැදිලි තීන්දුවක් ගන්නට 
අෙප් රජය ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී කටයුතු කරන බව මතක් 
කරමින්, විවාදයට  සම්බන්ධ වුණු සියලුම ෙදනාට කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් ස්තුතිය පුද 
කරනවා. ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න අමාත්යතුමාටත්, 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා පධාන සියලුම නිලධාරින්ටත් ස්තුතිය 
පුද කරමින්, මාෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙ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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා.  
Before that, will an Hon. Member, propose the Hon. Velu 
Kumar to the Chair?  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I propose that the Hon. Velu Kumar do now take the 

Chair.  
 

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

 
අනතුරුව ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள்.    

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 
Chair, and  THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 
 
 
 ශී ලංකාව පිළිබඳව එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහ ෙල්කම් 

කළ පකාශය 
இலங்ைக பற்றி ஐக்கிய நா கள் சைபயின் 

ெசயலாளர் நாயகம் ெவளியிட்ட கூற்  
 STATEMENT  MADE BY UNITED NATIONS SECRETARY-

GENERAL ON SRI LANKA 

 
[අ.භා. 5.19] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ගරු අගාමාත්යතුමා සහ 

රජෙය් පධානීන් සියලු ෙදනා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් කරන 
ලද පකාශයන් සලකා බලන විට එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය 
හා මානව හිමිකම් ෙකොමිසම ඉදිරිෙය් යටත් ෙවමින් අත්සන් 
තබන ලද ගිවිසුම පිළිබඳව ෙදන ලද පිළිතුරු ෙහේතුෙවන් ශී 
ලංකාව යළිත් වරක් භයානක තත්ත්වයකට පරිවර්තනය ෙවමින් 
තිෙබන නිසායි අද අපි ෙම් ෙයෝජනාව  ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
ෙවනුෙවන් සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී මා පහත සඳහන් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ශී ලංකාෙව් ඒකීය භාවයට, ස්ෛවරිත්වයට, ෙභෞමික අඛණ්ඩතාවයට 
සහ ෙගෞරවයට හානිකර බලපෑම් ඇති කරමින් පසුගිය දා එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් මහ ෙල්කම් බෑන් කී මූන් මහතා විසින් ශී ලංකාව සම්බන්ධව 
සිදු කරන ලද පකාශය පතික්ෙෂේප කිරීමටත්, ඒ පිළිබඳව පකාශයක් නිකුත් 
කිරීමටත් රජය කටයුතු කළ යුතුය. 

ශී ලංකාව පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට උත්සාහ දරන එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් අනුබද්ධ සංවිධානවල අපක්ෂපාතී බව තුරන් කරන පකාශයක් 
බෑන් කී මූන් මහතා නිකුත් කිරීම අප අපසාදය පළ කරමින් පතික්ෙෂේප 
කරමු." 

එනම්, හදිසිෙය්ම එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහ ෙල්කම් බෑන් කී 
මූන් මහතා විසින් ශී ලංකාව මිනිස් සංහාරයක් සිදු කළ රටක් 
ෙලස ෙමෙතක් ෙනොකළ පකාශයක් ශී ලංකාෙව්දී කිරීම තුළින් 
පැහැදිලි ෙවන්ෙන් අප ගැන අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් 
පවත්වනවා යැයි පතිඥා ෙදන එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය සහ 
එහි අනුබද්ධ සංවිධාන කිසි ෙලසකින් අපක්ෂපාතී භාවයක් 
ෙනොමැති බවයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසු ගිය දා 
ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් ආයතනෙය්දී පවත්වන ලද බෑන් කී මූන් 
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මහතාෙග් පකාශය ෙකටිෙයන් සඳහන් කරමින් මෙග් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරනවා. 

Sir, "The Sunday Times" of 04th September, 2016 
states, I quote:  

“UN Secretary-General Ban Ki-moon caused controversy this week 
by categorising Sri Lanka alongside Rwanda and Srebrenica to 
make a case for increased intervention by the United Nations in 
internal conflicts. 

Mr. Ban’s comments were a departure from the prepared text of his 
speech ‘Sustainable Peace and Achieving Sustainable Development 
Goals’ delivered in Colombo at the invitation of the Lakshman 
Kadirgamar Institute.”  

It further states:  

“The conflict in Sri Lanka has never been categorised as genocide 
(for obvious reason), despite a vehement campaign by fringe, pro-
LTTE diaspora and Tamil extremist groups to have it defined as 
such. Some are now using the Secretary-General’s remarks to 
validate their claims of ethnic cleansing in Sri Lanka. 

Looking up from his speech, Mr. Ban told the audience that, 
‘Something more terrible, serious happened in the past. In 1994, in 
Rwanda, there was a massacre. More than one million people were 
massacred. United Nations felt responsible for that.’ 

‘Of course,’ he continued, ‘it was their war and massacres. But the 
United Nations was not able to act on it. We said repeatedly, ‘Never 
again, never again.’ ”  

Then, he goes on to say, I quote: 

 “ 'How many times should we repeat never, never again? We did 
again in Sri Lanka. We have to do much more not to repeat such 
things in Sri Lanka, Yemen and elsewhere.' ” 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහා 
මණ්ඩලෙය් ෙල්කම්වරයා ශී ලංකාවට කැඳවනු ලැබුෙව් රජය 
විසිනුයි. රජය වග කිව යුතු පකාශයක් කරන්න ඕනෑ. අෙප් ර ට 
බරපතළ විධියට වර්ග  කිරීමකට ලක් කරනවා.  Are we going 
to get categorized into Rwanda and other countries which 
fell into the genocide category?  This is the clear 
categorization which Ban Ki-moon’s statement leads us 
to.  This is the first time Ban Ki-moon has made such a 
statement. If the relevant organizations pursue this, it is 
going to be very adverse to Sri Lanka. Therefore, we call 
upon the Government to make a very clear statement, as 
we propose, that this should be denounced and rejected. I 
remember, the present Hon. Minister of Skills 
Development and Vocational Training once sitting along 
with the UN Representative who came here, when the 
relevant Representative went out of the text and made a 
statement, he was very fast to correct it. That is the how 
Sri Lanka behaved in the past, but there is a different 
situation today. We call upon the Government now to 
make a statement and denounce this. The Secretary-
General Ban Ki-moon is not a Head of a State. Heads of 
States and countries lead the United Nations 
Organization. He is only the Secretary-General of the 
United Nations Organization. It is very sad that we have 
to take up this matter, but the Joint Opposition calls upon 
the Government to make a clear statement on this.  

ෙමම කාරණා සඳහන් කරමින්, ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීමට 
අවස්ථාව සලසා ෙදමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම.  Hon. Keheliya Rambukwella.  

[5.26 p.m.] 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Mr. Presiding Member, thank you for giving me one 

minute extra.  

The topic of the Adjournment Motion today holds a 
paramount importance for the present and the future of 
Sri Lanka. The visit of Mr. Ban Ki-moon, the Secretary-
General of the UN, last week has raised many questions 
in the minds of the decision-makers and the general 
public. To begin with, I would like to draw attention to a 
few salient remarks made by the Secretary-General.  

To start with, in his statement, Mr. Ban Ki-moon has 
called for, " a reduction of the size of the military in the 
North and East" and he also pushed for " a speedier return 
of land to the internally displaced". 

After his meeting with the UN Secretary-General, 
President Sirisena addressing the media also stated that 
he asked the UN Chief “more time” for reconciliation. In 
making these remarks and demands, Mr. Ban Ki-moon 
seems to have momentarily forgotten his mandate as per 
the UN Charter and has clearly overstepped his 
boundaries in trying to instruct a Government, or to 
interfere,  as to how to take care of national security and 
internal affairs. 

Secondly, I would like to place a few facts and refresh 
the memory of the UN Chief who is very critical of the 
Mahinda Rajapaksa-led Government claiming that “not 
enough” was done. At the end of the conflict in 2009, 
over 300,000 people were displaced and were living in 
camps. In less than two years, 95 per cent of them have 
been resettled. Over 12,000 known terrorists including 
child soldiers who surrendered and were captured were 
rehabilitated and reintegrated into the society. Enormous 
amount of money was spent on rehabilitation and 
reconstruction of railway, road network, schools, 
hospitals, health sector and so on and so forth. The call 
for an internal investigation was dealt with by the then 
Government, internally through the Paranagama 
Commission and the LLRC. 

At the press conference held, the UN Secretary-
General took questions from only a few selected 
journalists, and evaded responding to even those 
questions. He evaded the question when asked about his 
presumptions that war crimes occurred. When questioned 
on the involvement of foreign judges, he did not deny it. 
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In fact, he went on to say that the country will have to 
“work together with the international community and the 
United Nations on a transitional justice mechanism”. Why 
would the UN or the international community be involved 
in the justice mechanism in Sri Lanka? Mr. Presiding 
Member, do we have a failed-justice system that needs 
international intervention? 

When a question was posed on the double standards 
the UN has, the Secretary-General rejected those claims 
immediately. I would like to draw attention to one such 
recent incident on the double standards of the UN and of 
the international community. On the 3rd of October, 2015, 
a hospital in the Kunduz Region of Afghanistan was 
bombed by the American Air Force. It was a trauma 
centre run by Doctors Without Borders. Of the 42 lives 
that were lost, many were women, children and the staff 
of Doctors Without Borders. Where is the UN 
involvement in this incident? It was a blatant violation of 
human rights and the UN and the international 
community has been very quiet about it. Is it because the 
perpetrator was the US Air Force? I would like to ask the 
UN Secretary-General, is this not double standards? This 
is only one such instance whereas you can give hundreds 
of instances where UN has been totally and blatantly 
silent about killings. 

Setting the record straight on the UN Secretary-
General’s passing comment on how it was “rather 
difficult” to get the Mahinda Rajapaksa-led government 
to listen to “even him” as he put it, I would like to remind 
him that the Government of Sri Lanka was elected to do 
right by Sri Lankans and not yield to every whims and 
fancies of the international community whose suggestions 
were mostly on par with those of the LTTE diaspora and 
the separatist groups. At the press conference, Mr. Ban Ki
-moon acknowledged that there was a huge difference 
between his first visit in 2009 and now.  

He credited this change and said, “this change was 
brought about with the active involvement of the 
international community, particularly the United Nations 
through the Human Rights Council”. I would like to 
remind the Secretary-General that his first visit was to a 
country, for two days, coming out of a 30-year long brutal 
war against terrorism. The change he sees today is not the 
change brought in by the international community or the 
UN. It was a hard-earned change brought by peace-loving 
and hardworking Sri Lankans under the presidency of 
Mahinda Rajapaksa.  

Finally, Sir, I would like to make a reference to the 
Secretary-General’s remarks at the Lakshman Kadirgamar 
Institute where he drew a comparison between the 
incidents that took place in Rwanda in 1994, and in 
Srebrenica - a small village in Bosnia - in 1995, and the 
Sri Lankan conflict. The situations in Rwanda and 
Srebrenica were confirmed genocides, where one ethnic 

group killed the other. I would like to remind the United 
Nations Secretary-General that the situation in Sri Lanka 
was a democratically-elected government fighting one of 
the most ruthless terrorist organizations in the world, an 
organization that was banned in most of the western 
nations that you uphold so highly. Unless the definition 
of the word “genocide” has been redefined, I would like 
to pose the question as to how these situations were put 
on par with each other. In fact, it seems as though the UN 
Secretary-General has added a title to his name as a 
spokesperson for the LTTE diaspora, as this is exactly 
what they have been trying to establish for years. Mr. 
Presiding Member, this is exactly what the LTTE and the 
LTTE diaspora have been trying to establish saying that 
there was genocide in Sri Lanka, and he was drawing 
parallels with Rwanda and Srebrenica.  

In fact, it is a shame that we as the Opposition has to 
be the ones to raise the questions and reject this statement 
made by the UN Secretary-General. It should be the 
Government who should be taking him to task on this 
statement. It also gives rise to questions in my mind as to 
why the comparison was made. The steps that followed 
once confirmed genocide was committed in Rwanda and 
Srebrenica were to establish a UN Security Council 
tribunal on those situations. Is that where the UN and the 
international community is leading Sri Lanka towards? I 
would like to ask this question.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have another two more minutes.  
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Sir, I will finish before that.  

In conclusion, Sir, it baffles me as to why an outgoing 
Secretary-General with only three months left of his 
tenure was invited to Sri Lanka. If it was the intension of 
the Government, the UN and the international community 
that this visit would assist with the reconciliation effort, it 
has, in fact, proved the exact opposite. The Secretary-
General’s statements and remarks during this visit have 
only given rise to many questions, doubts and has played 
on the sentiments of extremists. 

Sir, give me just another minute, please. 

Making reference to mistakes the UN has made in 
conflict-ridden situations and taking Sri Lanka as an 
example, he stated, “We made big mistakes. We learnt 
very hard lessons on the part of the United Nations. I 
established internal investigations into what happened, 
into what our people of the UN had been doing at the 
time.”  

So, firstly, I would like to ask the UNSG where the 
reports of the internal investigations held are. It has been 
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seven years since the conflict ended in Sri Lanka and the 
world is yet to see a report of the internal investigations 
conducted by the United Nations on Sri Lanka. I find it 
quite strange that a person who is skeptical and critical of 
internal investigations would go ahead and hold only an 
internal inquiry into what the UN was doing at the height 
of the conflict in Sri Lanka and have no report or 
repercussions to show from there onwards.  

Mr. Presiding Member, I thank you for giving me time 
to speak. I think this is a very timely matter. It is not a 
matter for different political parties to conflict on. It is a 
matter of our country and its future, and I believe, 
honestly, that we need to look at it in that perspective, not 
in the perspective of political alliances.  

I would thank you once again, Sir.  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Bandula Gunawardane. 

Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon. 
Bimal Rathnayake to the Chair? 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - திறன்கள் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
Sir, I propose that the Hon. Bimal Rathnayake do now 

take the Chair. 
 

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

 
අනතුරුව ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and THE 
HON. BIMAL RATHNAYAKE  took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව 

ආරම්භ කරන්න. 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතීන්ෙග් 

සංවිධානෙය් මහ ෙල්කම් බෑන් කී මූන් මහතා ශී ලංකා රජෙය් 
ආරාධනෙයන් ශී ලංකාවට පැමිණි අවස්ථාෙව්දී ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය ෙවනුෙවන්, ෙම් රට ෙවනුෙවන් අප එතුමාට ලිපියක් භාර 
ෙදනු ලැබුවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු සහ ලංකා සමසමාජ පක්ෂය, ශී 

ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය, මහජන එක්සත් ෙපරමුණ, 
ජාතික නිදහස් ෙපරමුණ, පිවිතුරු ෙහළ උරුමය, ශී ලංකා මහජන 
පක්ෂය, ෙද්ශවිමුක්ති ජනතා පක්ෂය, පජාතන්තවාදී වාමාංශික 
ෙපරමුණ යන පක්ෂවල නායකවරුන්ෙග් අත්සනින් යුතුව තමයි 
ඒ ලිපිය එතුමාට භාර දුන්ෙන්.  

අප එම ලිපිෙය් සඳහන් කළා, අවුරුදු 2,500කටත් වැඩි ලිඛිත 
ඉතිහාසයක් තුළ ෙම් රට ස්වාධීන, ස්ෛවරී, නිදහස්, ඒකීය 
රාජ්යයක් ෙලස පැවතුණු බව. ෙමෙහම පැවතුණු රාජ්යෙය් 1948දී 
අපට නිදහස ලැබුණාට පසුව පජාතන්තවාදී ෙලස, නිරායුධ, 
අවිහිංසක ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් පත් වුණු රජයට විරුද්ධව, රටට 
විරුද්ධව, රෙට් ජාතික ආරක්ෂාවට විරුද්ධව මුහුදු ෙවරළින් 
තුෙනන් ෙදකක්, මහ ෙපොෙළොෙවන් තුෙනන් එකක් ෙවනම රටක් 
ෙලස ෙවන් කර ගැනීම සඳහා කුරිරු එල්ටීටීඊ  තස්තවාදය තිස් 
අවුරුදු කාලයක් තිස්ෙසේ කියාත්මක වුණා. ඒ කාලය තුළ ෙම් රෙට් 
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර් ආදී සියලු මිනිසුන්ෙග් මූලික 
මිනිස් අයිතිවාසිකම් නැති වුණා. ෙබෞද්ධයන්ටත්, අන්ය 
ආගමිකයන්ටත් ආගම ඇදහීෙම් නිදහස නැති වුණා. ශී දළ දා 
මාළිගාව, ශී මහා ෙබෝධිය වැනි ෙබෞද්ධයින්ෙග් මුදුන් මල්කඩ බඳු 
ස්ථානවලට පහාර එල්ල වුණා. කාත්තන්කුඩි පල්ලිෙය් යාච්ඤා 
කරමින් සිටි මුස්ලිම්වරු මරා දැම්මා. හින්දු ෙකෝවිලට ෙපොල් 
ගහන්න ගිය අෙප් මන්තීතුමන්ලා ෙකෝවිල තුළදීම මරා දැම්මා. 
ආගම් ඇදහීෙම් නිදහසක් තිබුෙණ් නැහැ. තර්ජිත ගම්මානවල 
වැසියන්ට බිෙයන් හා සැකෙයන් ෙතොරව ජීවත් ෙවන්න ඉඩකඩක් 
තිබුෙණ් නැහැ. එල්ටීටීඊ සංවිධානය මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් 
උල්ලංඝනය කෙළේ සිංහල, මුස්ලිම් ජනතාවෙග් පමණක් 
ෙනොෙවයි. ඔවුන් දවිඩ දරුවන් පවා බලහත්කාරෙයන් යුද්ධයට 
කැඳවාෙගන ෙගොස් ජාත්යන්තර මූලික යුද නීති පඥප්තිවල සඳහන් 
වන දරුවන් යුද්ධයට කැඳවාෙගන යාෙම් වැරැද්ද පවා ඉතාම 
නිර්භය ෙලස කරලා, ජාත්යන්තර මිනිස් ශීලාචාර බෙව් සියලු 
ෙකොන්ෙද්සි උල්ලංඝනය කරනු ලැබූ දරුණුතම තස්තවාදි 
සංවිධානය බවට පත් වුණා. ඔවුන් ෙම් රෙට් ෙද්පළ විනාශ කළා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබන්ෙන්.  
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මට තව විනාඩි පහක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

   
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතන් තව කථිකයන් ෙදෙදෙනක් කථා 

කරන්න ඉන්නවා. ඒ මන්තීතුමන්ලා ෙදෙදනාට විනාඩි හතර 
බැගින් ෙවන් කර තිෙබනවා. එෙහම නම් එයින් කථිකෙයක් අයින් 
කරලා තමයි ඔබතුමාට විනාඩි පහක් ෙදන්න වන්ෙන්. කාවද 
අයින් කරන්ෙන් කියන එකත් ඔබතුමා දැනුම් ෙදන්න.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අප දැනුම් ෙදන්නම්. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, 

ඔබතුමා දැනට කථා කරෙගන යන්න. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඉක්මනට දැනුම් ෙදන්න. නැත්නම් මට සභාෙව් කටයුතු 

කරෙගන යන්න කාලය මදි ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අප්පාපිල්ෙලයි අමිර්තලිංගම්, ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් වැනි 

ෙදමළ නායකයනුත් මරා දමමින් ෙම් ෙගන ගිය තස්තවාදය 
අවසන් කිරීමට සෑම රාජ්ය නායකෙයක්ම උත්සාහ කළා. ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමා, රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා, ඩිංගිරි බණ්ඩා 
විෙජ්තුංග මැතිතුමා, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය, 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා යන සියලුෙදනා ආරක්ෂක අංශ සමඟ 
එකතුව ෙම් කුරිරු තස්තවාදය පරාජය කරන්න උත්සාහ කළත්, ඒ 
අයට එය කළ ෙනොහැකි වූ අවස්ථාෙව්දී, අෙප් රෙට් රණ විරුවන් 
එකා පිට එකා මැරිලා වැෙටද්දි, ඔවුන් ජීවිත පරිත්යාගෙයන් 
මානුෂික ෙමෙහයුමක් තුළින් තමයි ෙම් ර ෙට් තස්තවාදය නිම 
කරලා සියලුම මිනිසුන්ට අභය දානය ලබාදීෙම් පිංකම කෙළේ. 
ලංකාෙව් හමුදාව මිනිස් සංහාරයක් කරලා මානව අයිතිවාසිකම් 
උල්ලංඝනය කර තිෙබනවාය කියන යුද අපරාධ ෙචෝදනාව ඒ 
අවස්ථාෙව් නිර්මාණය කරනු ලැබූ එකක් මිසක් සත්ය වශෙයන් 
ෙම් මහ ෙපොෙළොෙව් සිදු වූ ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ සියලු ෙද්වල් 
පිළිබඳව ෙසොයා බලා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා රෙට් 
ෙසේනාධිනායකයා ෙලස ෙම් මානුෂික ෙමෙහයුම තුළින් රට නිදහස ්
කරගත්තා. බිම් ෙබෝම්බ ඉවත් කරලා, අවතැන් වූ අය නැවත පදිංචි 
ෙකෙරව්වා.  

"උතුරු වසන්තය" සහ "නැ  ෙඟනහිර උදානය" යටෙත් යටිතල 
පහසුකම් ඇති කරලා ඒ පෙද්ශෙය් එෙතක් සම්පූර්ණ ෙනොවුණු 
සියලු අඩු පාඩුකම් එකින් එක සම්පූර්ණ කිරීෙම් කාර්ය භාරය 
මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව විසින් ඉෂ්ට කරනු ලැබුවා. ඒ අතර, 
උගත් පාඩම්  හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ ජනාධිපති ෙකොමිසම සහ 
පරණගම ෙකොමිසම මඟින් ෙබොෙහෝ කරුණු ෙසොයා ෙගන වැරැදි 
සිදුවීම් නිවැරදි කිරීම සඳහා අවශ්ය පියවර ගනු ලැබුවා. පරණගම 
ෙකොමිසම කියලා තිබුෙණ් අතුරුදහන් වූවන්ෙග් සංඛ්යාව 7,000ක් 
කියලායි. නමුත් ෙම් මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් වාර්තාෙව් එය 
40,000 දක්වා කිසිදු සාක්ෂියකින් ෙතොරව වැඩි කරලා තිෙබනවා. 
ඇසින් දුටු සාක්ෂි නැතිව, නිර්මාණය කරන ලද සාක්ෂි මත, රණ 
විරුවන් ඇතුළු අෙනක් පිරිස් දඩයම් කිරීම කරන්නට එපා ය කියන 
එක තමයි අපි ඉල්ලා සිටිෙය්. අෙප් රට ෙබ්රාගත් රණ විරුවන් 
ජාත්යන්තර අධිකරණවලට ෙගනිහින් සාධාරණ විභාගවලින් 
ෙතොරව ඔවුන්ට දඬුවම් කරන්න දරන ෙම් උත්සාහය අපි  ෙහළා 
දකිනවා. අපි කියා සිටියා, ෙම් රෙට් තිෙබන අධිකරණ පද්ධතියට 
ඒ පිළිබඳ යුක්තිය සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් බව. මම ඊට 
උදාහරණයක් කියන්නම්. ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙම් රෙට්  නඩු තීන්දුවක් 
දුන්නා,  එල්ටීටීඊ සැකකරුෙවක් පැන යන අවස්ථාෙව්දී ෙවඩි 
තැබීම වැරැදි සහගතයි, ඒ ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 20ක් 
ෙගවන්න කියලා. ලංකාෙව් අධිකරණය විසින් ඒ ෙසොල්දාදුවාට 
එෙසේ නියම කරනු ලැබුවා. ලංකාෙව් එෙහම අධිකරණ පද්ධතියක් 
තිෙයද්දී,  කිසිම ජාත්යන්තර අධිකරණයක් ෙම් රටට ඇඟිලි ගැසීම 
කරන්න අවශ්ය නැති බවත්, ශී ලංකාෙව් අධිකරණය යුක්තිය සහ 
සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීමට පමාණවත් ජාත්යන්තරව පිළිගත් 
අධිකරණයක් බවත්, ඒ නිසා විෙද්ශ විනිසුරුවන් ෙගන ඒම ෙහළා 
දකින බවත් කියන කාරණා ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙයන් දුන් පකාශයට 
අපි ඇතුළත් කළා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් සෛ්වරීභාවය නැති 
කරන්න එපා, අෙප් රෙට් අඛණ්ඩභාවය නැති කරන්න එපා, අෙප් 
රටට අහිතකර බලපෑම් ඇති කරන්න එපා, ෙම් රෙට් නිරායුද 
අවිහිංසක මිනිස්සු මානුෂික ෙමෙහයුමක් කරලා ලබා ගත් ඒ 
ජයගහණය පාවා දීලා නැවත ෙම් රට ෙල් විලක් කරන තත්ත්වයට 
පත් කරන්න මැදිහත් ෙවන්න එපා කියන ඉල්ලීමත් එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් මහා මණ්ඩලෙය් බෑන් කී මූන්ට අප බාර දුන් ඒ ලිපිෙය් 
සඳහන් කළා. මෙග් කථාෙව් ෙකොටසක් ෙලස ඒ ලිපිය හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙව් පළ කරන ෙලස ඉල්ලා  සභාගත* කරමින්  මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

[අ.භා. 5.46] 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - திறன்கள் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට ෙපර කථා කරපු අෙප් 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත් ඒ වාෙග්ම ගරු ෙකෙහළිය 
රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමාත් එතුමන්ලාෙග් කථාවට, ලක්ෂ්මන් 
කදිරගාමර් ආයතනය සංවිධානය කරපු  සම්මන්තණෙය්දී එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහෙල්කම් බෑන් කී මූන් මහතා කරපු 
කථාව සම්බන්ධ කළා. මෙග් ළඟ ඒ කථාෙව් පිටපතක් තිෙබනවා. 
මම ඒ එක්කම කියන්න ඕනෑ, බෑන් කී මූන් මහතා ඒ කථාව කරපු 
අවස්ථාෙව් මමත් ඒ සභාෙව් සිටිය බව. මම එතුමා කරපු කථාව 
මුල ඉඳලා අග ෙවනතුරු අහෙගන හිටපු ෙකෙනක්.  එතුමාෙග් ඒ  
කථාෙව්දී ඉස්ෙසල්ලාම එතුමා ෙමෙහම කියනවා:  

“This is my first visit to Sri Lanka since 2009, when I 
saw great suffering and hardship. Hundreds of thousands 
of people were displaced and in need of humanitarian aid 
after the terrible conflict that tore the country apart. I 
called for fast reconciliation and action to build peace, in 
the knowledge that conflict can recur in fragile post-war 
societies." Then he says, "Today, the picture is very 
different. I congratulate the Government and people of 
Sri Lanka for the progress you have made. There remains 
much hard work ahead, but you have moved with 
determination along a new path with great promise for all 
the country’s people.” 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කියනවා, එතුමා 2009දී දැක්ක තත්ත්වයත් අද තිෙබන 
තත්ත්වයත් හාත්පසින්ම ෙවනස් කියලා. එතුමා අද විශාල 
පගතියක් දකිනවා කියලා කියනවා. ඒ කථාව අපට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්නත් පුළුවන්. ෙමොකද, යුද්ධය ඉවර වුණ 
හැටිෙය්ම ෙන්  එතුමා ලංකාවට ආෙව්. යුද්ධය ඉවර ෙවලා දවස් 
තුනකට පස්ෙසේ එතුමා ලංකාවට ආවා. ඒ වන ෙකොට අවතැන් වූ  
ලක්ෂ තුනක පමණ පිරිසක් අපි භාරෙගනයි තිබුෙණ්. දවස් 
තුනකදී ඒ ඔක්ෙකෝටම අවශ්ය පහසුකම් සලසන්න අපට 
කිසිෙසේත්ම හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ.  එවැනි පශ්න තිබුණා. 
හැබැයි, එතුමා පසු ගිය දා කිව්වා, "අද වන ෙකොට විශාල පගතියක් 
දකිනවා" කියලා. ෙම්ක තමයි හුඟක්ම වැදගත්. මම හිතන හැටියට 
අෙප් රෙට් වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව එතුමා වාෙග් ෙකෙනක් 
කරන විගහය ශී ලාංකිකයන් හැටියට අප සියලු ෙදනාම පක්ෂ 
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව, "ඒක ෙහොඳ විගහයක්" කියලා භාර ගන්න 
ඕනෑ. 

එතුමා තවත් ෙද්වල් කිව්වා. ඊළඟට එතුමා කිව්වා, "I 
congratulate the Government  and people of Sri Lanka on 
passing the Nineteenth Constitutional Amendment and 
the recent Right to Information Act."  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අවස්ථාවක් ෙදන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කැමැති නම් ගරු ෙකෙහළිය 

රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න පුළුවන්. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
කමක් නැහැ. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
In addition to your section, he says that this change 

was brought about with the active involvement of the 
international community, particularly the United Nations, 
through the Human Rights Council. He says that, but that 
is not the truth. That is what I say. 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
But, I can tell you one thing. Hon. Member, I am the 

one who went to the Human Rights Council. From 2009 
till 2014, I led the Sri Lankan delegation. It was only one 
year that the Hon. (Prof.)  G.L. Peiris led the Sri Lankan 
delegation. Whenever we went there, we talked of and we 
tabled the progress that we had made.  But, unfortunately, 
there were very many more things that they expected us 
to do. Now, we also had our limitations.  You cannot 
bring about reconciliation overnight. This is something 
that takes time.  I was a part of that Government. You and 
I, both, were sitting in  that Cabinet.  We were party to the 
decisions that were taken. There was work done during 
that period also. But, what I am saying is, this is an 
observation that the Secretary-General is making, that he 
is pleased to see that progress has been achieved. That is 
good for all of us.  Now, he says that he congratulates the 
Government on the passing of the Nineteenth Amendment 
to the Constitution and the Right to Information Bill. 
Then, he says, "I commend your efforts to move forward 
on a comprehensive transitional justice agenda and on  a 
constitutional reform process"- that Parliament is actually 
giving attention as we speak today.  Then he says, “I also 
welcome the symbolic steps you have taken, including the 
decision to sing the national anthem in Sinhala and Tamil 
on Independence Day last February for the first time since 
the 1950s.  These steps have built confidence and trust, 
and strengthened transparency and accountability." So, 
this is what the Secretary-General of the United Nations 
coming to Sri Lanka and saying as part of his official 
statement.  

Then, he deviated from this official statement and 
mentioned in the context of what the UN should have 
done and did not do in various conflict situations.  In that 
context, he brought in Srebrenica  and Rwanda. He talked 
about Rwanda first. We know that in Rwanda there was a 
genocide, there was a massacre, and about  800,000 
civilians were killed. In Srebrenica, we know that there 
was a massacre of about 7,000 Bosnian Muslims. Now, 
that situation cannot be compared to Sri Lanka. - 
[Interruption.] That is  what is  wrong. Can I finish, Hon. 
Presiding Member? I was in the audience. I was listening 
very attentively to what he was saying.   

මම එතැන හිටපු නිසා  මට ඒක කියන්න පුළුවන්. 
ඔබතුමන්ලා- [බාධා කිරීම්] නැහැ, නැහැ. ඔබතුමන්ලා ෙදෙදනාම 
හිටිෙය් නැහැ ෙන්. ෙම් පකාශයට පිටස්තරව එතුමා කියපු කිසිම 
ෙදයක් එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් ෙවබ් අඩවිෙය්වත් නැහැ. 
අද වන තුරු එෙහම එකක් දාලා නැහැ. එතුමාෙග් නිල පකාශය 
විතරයි එහි සඳහන් කරලා තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙමෙහමයි එතුමා කිව්ෙව්.  

ෙලෝකෙය් තිෙබන විවිධ අරගළ පිළිබඳ, පශ්න පිළිබඳ, 
තස්තවාදි කියා පිළිබඳ-  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

You and I, all of us accept - you were present there- that 
the Secretary-General did make this statement. 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
That is what I am trying to say.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Right. So, it is irrelevant whether it has appeared 

anywhere.  All of us are witnesses to what he has said.  
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
Hon. Member, you must allow me to speak. The 

reason that I said I was there was to vouch for the fact 
that he did not compare Rwanda and Srebrenica with Sri 

Lanka. I was there. -[Interruption.] Can I finish, please?  

එතුමා කිව්ෙව්, "1994දී රුවන්ඩාෙව් ෙම් වාෙග් සමූහ 
ඝාතනයක් වුණා. ෙසබ්ෙරනිකාෙව් 1995දී- [බාධා කිරීම්] "ෙම් 
වාෙග්" කියන්ෙන්, "සමූහ ඝාතනයක්" කියන එකයි. ඒ ගැනයි මා 
ෙම් කියන්ෙන්. හරිද? අෙප් රෙට් එෙහම ෙදයක් වුෙණ් නැහැ ෙන්. 
එතුමා ඒක විගහ කෙළේ, "Much worse situation than Sri 
Lanka” කියන වචනය පාවිච්චි කරලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමන්ලා ෙමොනවා කිව්වත් 
එතැන හිටපු ෙකෙනකු හැටියට මම වග කීමකින් කියනවා, එතුමා 
රුවන්ඩාවටයි, ෙසබ්ෙරනිකාවටයි ශී ලංකාව සංසන්දනය කෙළේ 
නැහැ කියලා. එතුමා උදාහරණයක් හැටියට පමණයි රුවන්ඩාවයි, 
ෙසබ්ෙරනිකාවයි ගත්ෙත්. [බාධා කිරීම්] ඔෙහොම ටිකක් ඉන්න 
ෙකෝ. එතුමා උදාහරණයක් හැටියට ඒ රාජ්යයන් ෙදක අරෙගන, 
එවැනි අර්බුද පිළිබඳව එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට හරියට 
පිළිතුරු ෙනොදීම පිළිබඳ පකාශයක් කරලා කිව්වා, "ශී ලංකාවට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වඩා දරුණු තත්ත්වයක් රුවන්ඩාෙව් සහ ෙසබ්ෙරනිකාෙව් 
තිබුෙණ්" කියලා. හැබැයි, වුෙණ් ෙම්කයි. Official statement 
එෙක් ඒක දැම්ෙම් නැති නිසා එතැන හිටපු සමහර මාධ්යෙව්දීන් 
ඒකට වැරදි අර්ථ කථනයක් දුන්නා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
කියවපු ඒ පවෘත්තිය මමත් දැක්කා. ඉරිදා පත්තරයක තමයි ඒක 
පළ කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදියි. 
ඒෙගොල්ලන්ට එෙහම ෙදයක් කියන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්]  මම 
කියන්නම්. එතුමා කිව්ෙව්, "Much worse situation occurred in 
Rwanda and Srebrenica." කියලා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් 
දැන් ඒක කිව්වා.  අපට අවශ්ය නැති ෙද්වල් භාර ගන්න ඕනෑ නැහැ 
ෙන්. අෙප් රණ විරුෙවෝ හදවතින්ම කටයුතු කළ බව අප දන්නවා 
ෙන්. අෙප් තිවිධ හමුදාව පැහැදිලි පතිපත්තියක ඉඳලා, සිවිල් 
ජනතාව ඉලක්ක කර ගන්ෙන් නැතුව, ෙම් ෙලෝකෙය් තිබුණු 
දරුණුම තස්තවාදය අෙප් රෙටන් ඉවත් කරන්න, අෙප් ජනතාවෙග් 
ජීවිත එයින් නිදහස් කරලා ෙදන්න ජීවිත පරිත්යාගෙයන් කටයුතු 
කෙළේ. එතුමා රුවන්ඩාවයි, ෙසබ්ෙරනිකාවයි එක්ක අෙප් රට 
සංසන්දනය කෙළේ නැහැ. එතුමා රුවන්ඩාවයි, ෙසබ්ෙරනිකාවයි 
උදාහරණයකට ගත්ෙත්, අපට වඩා දරුණු පශ්නයක්, දරුණු 
තත්ත්වයක්, දරුණු වැඩ පිළිෙවළක් ඒ රටවල කියාත්මක වුණා 
කියන්නයි.  

ඒ නිසා genocide එක අපිට අදාළ නැහැ. අෙප් රෙට් genocide 
එකක් වුෙණ් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] එතුමා එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. 
පත්තරවල දමන එක එක ෙද්ශපාලන අර්ථකථනවලට 
ඔබතුමන්ලා රැවෙටන්න එපා. මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැඟිටලා 
ෙම්ක වගකීමකින් කියන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
එෙහම ෙදයක් එතුමා කිව්ෙව් නැහැ.  

අවසාන වශෙයන්, ෙම් කාරණය ගැනත් මම කියන්න ඕනෑ. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා බෑන් කී මූන් මහ ෙල්කම්තුමාව හමු වුණු 
අවස්ථාෙව්දී ෙබොෙහොම පැහැදිලි ස්ථාවරයක ඉඳෙගන කිව්වා, "ෙම් 
රෙට් පුළුල් සංහිඳියාවක් කියාත්මක කරන්නයි අපට ඕනෑ. හැබැයි, 
ඒ සංහිඳියාවට යන ගමන අමාරු ගමනක්. ඒක එක රැයකින් 
කරන්න බැහැ. ඒකට මට කාලයක් ඕනෑ" කියලා. එදාම සවස 
7.00ට බෑන් කී මූන් මහ ෙල්කම්තුමා පවෘත්ති සාකච්ඡාවක් තියලා 
එතුමාත් කිව්ෙව්, "එක රැයකින් සංහිඳියාව ලබා ගන්න බැහැ. 
සංහිඳියාවට යන ගමනට කල් යනවා. ඒකට සම්බන්ධ ෙවන්න 
එකපාරටම බැහැ" කියන එකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් 
ජනාධිපතිතුමාත් ෙබොෙහොම පැහැදිලි ස්ථාවරයක ඉඳෙගන මව්බිම 
ෙවනුෙවන්, රට ෙවනුෙවන්, අෙප් රණවිරුවන් ෙවනුෙවන් 
හැමවිටම කථා කරලා තිෙබනවා. ජිනීවා මානව හිමිකම් 
කවුන්සිලෙය් ඒකමතිකව සම්මත වුණු ෙයෝජනාෙව් හයිබිඩ් 
අධිකරණයක් ගැන කිව්වත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව පකාශයක් කරලා තිෙබනවා, එතුමා එම පුටුෙව් ඉන්න 
කාලය තුළ කිසිම ජාත්යන්තර විනිසුරුවරයකු ලංකාවට 
ෙගෙනන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ; හයිබිඩ් අධිකරණයකට එතුමා 
ඉඩ කඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. එතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ඒක 
කියලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි. 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ඒ වාෙග්ම එතුමා මෑතකදීත් කියලා තිෙබනවා, රණවිරුවන්ව 

පාවා ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙමොකද, අපි සියලුෙදනා හදවතින්ම 

දන්නවා, සිවිල් ජනතාව ඉලක්ක කරෙගන යුද්ධයක් කරන්න 
කිසිම අවස්ථාවක අෙප් හමුදාෙව් පතිපත්තියක් තිබුෙණ් නැහැ 
කියලා. අපි දරුණු තස්තවාදයකටයි මුහුණ දුන්ෙන්. ෙබදිලා 
තිබුණු රටක් අපි එක්ෙසේසත් කළා. දැන් පුළුල් සංහිඳියාවක් ෙම් 
රෙට් කියාත්මක කිරීම තුළින් ෙමවැනි ෙදයක් ආපසු ඇති 
ෙනොෙවන තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරන්නයි අපි සියලුම ෙදනාම 
උත්සාහ කරන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්ක ෙද්ශපාලන සටන් පාඨයක් 
කරගන්න එපා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කාලය අවසානයි, ගරු ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අවසන් කරනවා.  එක්සත් 

ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් පධානීන් ෙම් රටට එන ෙකොට එක 
පුද්ගලෙයක් එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මූලස්ථානයට 
ගිහිල්ලා, එතැන උපවාසයක් කරපු හැටි මට මතකයි. අන්තිමට 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාට සිද්ධ වුණා, තැඹිලි වතුර ෙපොවලා එතුමාව 
නැඟිටුවන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි, ගරු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා 

කථාව අවසන් කළ යුතුයි. ෙමොකද,  විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාෙග් කාලෙයන් තමයි අඩු ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.  

මානව හිමිකම් මහ ෙකොමසාරිස් නවනීදන් පිල්ෙල් මහත්මිය 
ලංකාවට එනෙකොට එක්තරා හිටපු ඇමතිවරෙයක් කිව්වා, 
නවනීදන් පිල්ෙල් මහත්මිය කසාද බඳින්න එතුමා කැමැතියි  
කියලා. ගරු මන්තීවරුනි, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට 
ෙකොෙළේ වහලා ගහන්න පුළුවන් කියලා ඔබතුමන්ලා හිතන්න 
එපා. ඒ ෙගොල්ලන් ෙහොඳටම දැනෙගන හිටියා, ෙම් සියල්ලක්ම 
සංවිධානය කෙළේ එවකට හිටපු රජය කියන එක. එතුමන්ලා ඒක 
දැනෙගන හිටිය නිසා තමයි, අපි ෙකොන් වුෙණ්. ෙකොන් ෙවච්ච 
රටක් බවට අපි පරිවර්තනය වුෙණ්. දැන් අපි නැඟිටලා අෙප් 
ස්වාධීනත්වය, අෙප් අභිමානය රැකෙගන ෙලෝක පජාවත් එක්ක, 
ජාත්යන්තර පජාවත් එක්ක ගනු ෙදනු කරන්න පටන් ෙගන 
තිෙබන අවස්ථාෙව්දී ෙම්ක විනාශ කරන්න කටයුතු කරන්න එපා 
කියන ඉල්ලීමත් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබො ෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු විදුර විකමනායක මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
4ක කාලයක් තිෙබනවා.  

ඊට ෙපර, කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු  ගරු ශියානි 
විෙජ්විකම මන්තීතුමියෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන 
ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 
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[ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා] 
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ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ශියානි විෙජ්විකම 

මන්තීතුමිය දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி 
விேஜவிக்கிரம அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 
      Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, and 
THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 6.00] 
 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් ෙලෝකෙය් ඉතාමත්ම 

අකාර්යක්ෂම සංවිධානයක් තිෙබනවා නම්, ඒක එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය විය යුතුයි කියලා මම හිතනවා. ෙදවැනි 
ෙලෝක යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ ෙම් ෙලෝකය කඳවුරු ෙදකක් විසින් 
ෙබදා ගත්තා. ඒ අවස්ථාෙව්දී අසරණ ෙවච්ච එකම ආයතනය 
තමයි එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය.  

අවාසනාවකට වාෙග්, අපි එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් 
සාමාජිකෙයක් හැටියට තවමත් ඉන්නවා. යම් යම් ෙහේතු නිසා අපි 
ඒ සංවිධානෙය් සාමාජිකත්වය දරනවා. හැබැයි, අද ෙම් ෙලෝකෙය් 
කුමන ෙහෝ රටක -රුවන්ඩාෙව් පමණක් ෙනොෙවයි, සිරියාෙව්, 
එෙහමත් නැත්නම් ෙවනත් රටක- පශ්නයක් ඇති වුණු ෙවලාවක 
එය පාලනය කර ගන්න අෙපොෙහොසත් වුණු සංවිධානයක්  තමයි 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය.  ෙම්ක තමයි ඇත්ත.  බල කඳවුරු 
ෙදකක් තිබුණු ෙවලාෙව් ෙම් ෙලෝකෙය් මීට වැඩිය යම් කිසි 
පාලනයක් තිබුණා. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයත්, ෙසෝවියට් 
රුසියාවත් ෙලෝකෙය් මහා බලවතුන් හැටියට හඳුන්වා ගත්තා. 
එහිදී ෙසෝවියට් රුසියාව ෙහෝ ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය යම් කිසි 
ආකාරයක වැරැදි වැඩක් කරනවා නම්, අෙනක් පාර්ශ්වය ඊට 
විරුද්ධ වුණා. අද ඒ තත්ත්වය නැහැ. අද ෙලෝකෙය් එකම 
ෙපොලිස්කාරයා ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයයි. 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් ෙද්ශපාලනයත් එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානයට රිංගනවා. ඒකට තිෙබන ෙහොඳම උදාහරණය තමයි 
අෙප් රටට විරුද්ධව ඉදිරිපත් වුණු ෙයෝජනාව. එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානය ඇෙමරිකාවට පක්ෂ නම් එවැනි ඕනෑම ෙයෝජනාවක් ඒ 
ආකාරයට කියාත්මක කරන්න පුළුවන් වනවා. ඇෙමරිකාෙව් 
සිතැඟිවලට එකඟ නම්, ඒක තමයි  කියාත්මක වන්ෙන්. රටක් 
ආණ්ඩු විය යුත්ෙත් ෙමෙහම ෙනොෙවයි කියලයි මට  හිෙතන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් ගරු මහින්ද සමරසිංහ 
ඇමතිතුමාට  ෙම් රෙට් ඉතිහාසය ගැන මතක ඇති. බරපතළ තීන්දු 
ගත්තා. එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා 
අගමැතිවරයා හැටියට කටුනායක සහ තිකුණාමලෙය් කඳවුරු 
අෙප් ආණ්ඩුව යටතට පත් කර ගන්න අවශ්ය තීන්දු ගත්තා.  ගරු 

සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ෙතල් ෙකොම්පැනි ජන සතු 
කරපු ෙවලාෙව්, අපට විවිධ තර්ජනයන්; අභිෙයෝගයන් එල්ල 
වුණා. අපි රටක් හැටියට ඒවා ඉදිරිෙය් දණ ගැහුෙව් නැහැ. ඔවුන් 
රාජ්ය තාන්තිකයන් විධියට කටයුතු කෙළේ, අෙප් රෙට් අභිමානය; 
අෙප් ජනතාවෙග් අභිමානය ආරක්ෂා කර ෙගනයි. මම හිතන 
විධියට අපට තිෙබන පධාන පශ්නය තමයි,  අද අෙප් රෙට් රාජ්ය 
තාන්තිකයන් නැති වීම. ෙමොකද, අද සිටින්ෙන් ෙද්ශපාලනඥයන්. 
ෙම් හැම ෙදයක්ම ෙද්ශපාලනයට යට ෙවනවා. ඒකට පධාන 
ෙහේතුව හැටියට අපි තවත් ෙදයක් දකිනවා. ඒ තමයි අපට විෙද්ශ 
පතිපත්තියක් ෙනොමැති වීම. කාලයක් පුරා අපි ෙගන ආපු විෙද්ශ 
පතිපත්තියට; ෙනොබැඳි පතිපත්තියට අද අපි බැඳිලා සිටිනවා. ඒ 
නිසා තමයි එක එක්ෙකනා අෙප් රටට ඇවිල්ලා අපට පාරම්බාලා 
යන්ෙන්. ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් විය යුතුයි. අපි ෙනොබැඳි පිළිෙවත 
අනුගමනය කරන්ෙන් නැත්නම්, එක් එක් පාර්ශ්වවලට බැඳුණු 
මිනිසුන් විධියට කටයුතු කරන්න අපට සිදු වනවා. ඒ නිසා අපි 
ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා. කිවුවාද, නැද්ද, 
කියන එක ෙනොෙවයි තර්කය විය යුත්ෙත්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය දැන් අවසානයි. 

 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනියනි, මට තව විනාඩියක් 

ෙදන්න.  

 අෙප් රෙට් අභිමානය අපි ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ. ඒකට 
ෙද්ශපාලනය හරස් ෙනොවිය යුතුයි. ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල 
මැතිතුමාෙග් එම පකාශයට අපි එකඟ වනවා. විෙද්ශ පතිපත්තිය 
ෙද්ශපාලනෙයන් එහාට ගිය එකක් ෙවන්නට ඕනෑ. ෙමොන 
ආණ්ඩුවක් බලයට ආවත්, ෙමොන පක්ෂය බලෙය් සිටියත් විෙද්ශ 
පතිපත්තිය එකක් ෙවන්නට ඕනෑ. එෙහම වුෙණොත් එක 
එක්ෙකනාට ඇවිල්ලා අෙප් රට හෑල්ලු කරන්න; අෙප් රෙට් 
අමාරුෙවන් ෙගොඩනඟා ගත්ත සාමය නැති කරන්න ඒ අයට බැරි 
වනවා. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනාෙගන්ම මම ෙබොෙහොම 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලන්ෙන්, දැන්වත් අප සියලු ෙදනාම එකට 
එකතු ෙවලා කාටවත් ෙහොල්ලන්න බැරි විෙද්ශ පතිපත්තියක් හදා 
ගනිමු කියලායි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාට විනාඩි තුනක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 6.05] 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් මම ඉතාමත් ෙකටිෙයන් කරුණු 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානය පැහැදිලිවම ෙලෝකයට අවශ්ය සංවිධානයක්. නමුත්, 
පසු ගිය අවුරුදු 25කට ආසන්න කාලයක් තිස්ෙසේ එක්සත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජාතීන්ෙග් සංවිධානය ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් අණ්ඩක් බවට 
පත් ෙවලා තිබුණා. අද වන විට රාජ්යතාන්තික කමයකට යුද්ධය 
ව්යාප්ත කරන ආයතනයක් බවට එම සංවිධානය පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ෙලෝක යුද්ධ විශාල පමාණයක් නතර කරන්න එම 
සංවිධානයට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. එක්සත් ජාතින්ෙග් 
සංවිධානෙය් පක්ෂපාතිත්වය සම්බන්ධව විවාදයක් නැහැ. එය 
පැහැදිලිවම ඇෙමරිකානු යුද ෙද්ශපාලන පතිපත්තියට පක්ෂ 
ගාහියි. එයට බිය වී තමයි එය පවතින්ෙන්. එය ඉන් මුදා ගැනීම 
ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල වගකීමක් කියා අපි හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා ෙම් කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් අදහස් දක්වමින් කියන්න කැමැතියි, එක්සත් 
ජාතින්ෙග් මහ ෙල්කම්වරයා ශී ලංකාවට ඇවිත් කරන ලද 
පකාශෙය් ලංකාව පිළිබඳ අගය කිරීම් වාෙග්ම ලංකාව ෙවනත් 
රාජ්යයන් සමඟ සංසන්දනය කිරීම් ද පැහැදිලිව තිෙබන බව. 
එක්සත් ජාතින්ෙග් සංවිධානෙය් නිල ෙවබ් අඩවිෙය්ත්, 
"විකිපීඩියා" ඇතුළු ෙවනත් ෙවබ් අඩවිවලත්, ඔහුෙග් පැමිණීම 
පිළිබඳව වාර්තා කරපු පුවත් පත්වලත් -ලංකාෙව් ෙනොව පිට රට 
පුවත් පත්වල- ලංකාව සම්බන්ධව ඔවුන්ෙග් ස්ථාවරය සඳහන් කර 
තිෙබනවා. ඉතා පැහැදිලියි, ලංකාවට ෙද්ශපාලන මැදිහත් වීමක් 
කරගැනීමට එක්සත් ජාතින්ෙග් සංවිධානයට අවශ්ය බව. 
ඇත්තටම, එක්සත් ජාතින්ෙග් සංවිධානයට ෙනොෙවයි එය අවශ්ය 
වන්ෙන්. ඇෙමරිකාව, ඉන්දියාව ඇතුළු විවිධ රාජ්යයන්ටයි එම 
සංවිධානය මඟින් එය කරවාගන්න අවශ්ය වන්ෙන්. ෙම් කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ස්ථාවරය මා 
කියන්නම්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තවත් විනාඩියක් පමණයි තිෙබන්ෙන්, ගරු 

මන්තීතුමා.   
      

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විෙද්ශ මැදිහත් වීම්වලට අපි 

විරුද්ධයි. නමුත් අප කියන්න ඕනෑ, ෙමන්න ෙම් කාරණයත්. අෙප් 
ස්ථාවරය වන්ෙන්, 'අධිරාජ්යවාදෙය්, එෙහම නැත්නම් විෙද්ශවල 
මැදිහත් වීම් ද එපා; පජාතන්තවාදය ද එපා.' කියන එක ෙනොෙවයි. 
අෙප් ස්ථාවරය වන්ෙන්, 'විෙද්ශ මැදිහත් වීම් ද එපා; අෙප් රෙට් 
ජනතාවට යුක්තියත් එපා.' කියන එක ෙනොෙවයි. අෙප් ස්ථාවරය 
වන්ෙන්, 'විෙද්ශ මැදිහත් වීම් ද එපා; මාධ්ය නිදහස ද එපා.' කියන 
එක ෙනොෙවයි. එවැනි ස්ථාවර තිෙබන්න බැහැ. 'ආණ්ඩුව අපියි. 
අපි අෙප් රෙට් මිනිසුන් උස්සනවා; මරණවා. අපි මාධ්යයට 
ගහනවා. බෑන් කී මූන්ට බලාගන්න ෙදයක් නැහැ.' කියා කියන්න 
බැහැ. බලපෑමක් කිරීෙම් අයිතියක් බෑන් කී මූන්ට එන්ෙන්ම, අප 
ඒවා කරන නිසායි. අප විසින් කළ යුතු ෙද්වල් ෙනොකිරීම තමයි 
විෙද්ශ රාජ්යයන් අෙප් රටට බලපෑම් කරන්න අද පාවිච්චි 
කරන්ෙන්. අප දකින විධියට විෙද්ශ මැදිහත් වීම් නතර කරන්න 
පුළුවන් එකම විධිය තමයි, ෙම් රෙට් ජනතාවට උපරිම 
පජාතන්තවාදය ලබා දීම; උපරිම යුක්තිය ලබා දීම; අතුරුදහන් 
වූවන් පිළිබඳව ෙසවීම; මාධ්ය නිදහස සහතික කිරීම. ෙලෝකෙය් 
අධිරාජ්යවාදි ෙනොවන සාධාරණ රාජ්යයන් සුවිශාල පමාණයක් 
තිෙබනවා. එය දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා දන්නවා. සාධාරණ 
රාජ්යයන් අතිවිශාල පමාණයක් තිෙබනවා. අපට ඔවුන්ට 
ෙපන්වන්න පුළුවන්, 'අෙප් රාජ්ය සාධාරණ, පජාතන්තවාදි 
රාජ්යයක්. එයටයි ෙම් ඇඟිලි ගහන්ෙන්' කියා. එෙසේ නැතිව, 
"අධිරාජ්යවාදින්" යැයි නම් කරමින්, ෙම් රෙට් සිද්ධ වූ සියලු 

ෙද්වල් ෙනොසලකා හැරිෙයොත්, රෙට් ජනතාවට ලැෙබන 
අයිතිවාසිකම්වලට පහර ගැහුෙවොත් එය අනිවාර්යෙයන්ම විෙද්ශ 
රාජ්යයන් අෙප් රටට එෙරහිව ෙයොදා ගන්නවා. මා ඉහතින් කී 
ස්ථාවරය තමයි, ෙම් සම්බන්ධව අප පක්ෂයක් වශෙයන් දරන්ෙන්. 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු පද්ම උදයශාන්ත මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 6.08] 
 

ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා විසින් ෙගනැවිත් 
තිෙබන ෙයෝජනාව සම්බන්ධව මට ෙම් පුංචි ෙවලාව තුළ නඟන්න 
පශ්න කීපයක් තිෙබනවා. එක්සත් ජාතින්ෙග් සංවිධානෙය් මහ 
ෙල්කම් බැන් කි මූන් මහතා ශී ලංකාවට ඇවිත්, ගාල්ලට ගියා එක 
දවසක්, උතුරට ගියා එක දවසක්. ගාල්ලට ගිහින් සංහිඳියාව ගැන 
කථා කළා. හැබැයි, උතුරට ගිහින් සංහිඳියාව ගැන කථා කළාද? 
උතුරට ගිහින් සංහිඳියාව ගැන කථා කෙළේ නැහැ. දකුෙණ්දී 
සංහිඳියාව ගැන කථා කරනවා. ෙම් රට තුළ අද සිද්ධ ෙවමින් 
තිෙබන ෙද්, එක්සත් ජාතින්ෙග් සංවිධානෙය් මහ ෙල්කම් 
බලාෙපොෙරොත්තු වූ ෙද්යි. ජනවාරි 8වන දායින් පසු progress එක 
බලන්න තමයි එක්සත් ජාතින්ෙග් සංවිධානෙය් මහ ෙල්කම් 
ආෙව්. ඒ අය බලාෙපොෙරොත්තු වූ ෙද් සිද්ධ ෙවනවා. එය එෙසේ වන 
නිසා තමයි ඇගයූෙව්. ඒ ෙවනස නිසා තමයි සතුටින් ගිෙය්. 
"ඔෙහොම යං" කියා කියන්ෙන්, "කාලය ගන්න." කියා කියන්ෙන් 
ඒ වැෙඩ් ඒ විධියටම වන නිසායි. රණ විරුවන් දක්කනවා හිර 
ෙගදරට. එල්ටීටීඊ සිරකරුවන්ට නිදහස ලබා ෙදනවා. 

 ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. යාපනෙය් විශ්වවිද්යාලෙය් සිංහල 
තරුණයන්ට -සිංහල ශිෂ්යයන්ට- සිංහල සංස්කෘතික නැටුමක් 
කරන්න බැරි වුණා. එතැන තිබිය යුතු සංහිඳියාව ගැන බෑන් කී 
මූන් කථා කරනවාද? ඒ ගැන බෑන් කී මූන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එතුමා ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, "ගැටලු 
විසඳන්න රජය දරන තැත අපි අගයනවා. එෙහත් යුද්ධෙයන් බැට 
කෑ උතුෙර් ජනතාවට සැම දා බලා සිටිය ෙනොහැකියි." කියා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එයින් අපට කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? 'උතුෙර් ජනතාව නැවත නැඟිට්ටත් ඒකට අපට  
කරන්න ෙදයක් නැහැ.' කියන එකයි ඒ කියන්ෙන්. ඒ කියන 
විධියට, යුද්ධෙයන් අවතැන් ෙවලා ඉන්ෙන් උතුෙර් ජනතාව 
විතරයි, යුද්ධෙයන් අසාධාරණය ෙවලා තිෙබන්ෙන් උතුෙර් 
ජනතාවට විතරයි කියන එක බෑන් කී මූන් ඒක පාක්ෂිකව 
පිළිගන්නවා. එක්සත් ජාතින්ෙග් සංවිධානෙය් මහ ෙල්කම් 
ෙලෝකයටම අපක්ෂපාතීව ඉන්න ඕනෑ ෙමොෙහොතක, ෙම් රෙට් 
පැවැති අවුරුදු 30කට වැඩි සාපරාධි යුද්ධය ඔස්ෙසේ මුළු රටම ගිනි 
බත් කරපු තස්තවාදි ව්යාපාරයට සුදු හුණු ගාන්න තමයි ඔහු ඇවිත් 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙවලාෙව් තමයි උතුෙර් සම්පන්දන් මහත්මයා, 
විග්ෙන්ස්වරන් මහත්මයා ඇතුළු පිරිස ගිහින්, උතුෙර් හමුදා 
කඳවුරු ඉවත් කරන්න, උතුෙර් ඉඩම් -භූමිය- අත් පත් කරගන්න 
කථා කෙළේ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තවත් විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්, 

ගරු මන්තීතුමා.  
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ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලියි, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් 

මහෙල්කම් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් එතැනින් නවතින්න ෙනොෙවයි 
කියන එක. මංගල සමරවීර මහත්මයා උතුරට ගිහිල්ලා කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද? එතුමා උතුරට ගිහිල්ලා කිව්වා, "ෙනොවැම්බර් වන 
ෙකොට අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ෙගෙනනවා" කියලා.  ඒක 
තමයි එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, බටහිර 
අධිරාජ්යවාදීන්ෙග් වුවමනාව; ඉන්දියාෙව් වුවමනාව. ඒ බටහිර 
හාම්පුතුන්ෙග් වුවමනාවටයි ෙම් ආණ්ඩුව ෙගොඩ නැඟුෙණ්.  ඒක 
සම්පූර්ණ කිරීෙමන් තමයි එක්සත් ජාතීන්ෙග් ඒ අධිරාජ්යවාදී 
සියලු සංවිධානවල මන ෙදොළ පිනවන රටක් බවට පත් ෙවන්ෙන්. 
අන්න ඒක තමයි වුවමනාව වුෙණ්. ඒ කියන්ෙන්, දැන් බළලා 
මල්ෙලන් එළියට පැනලයි තිෙබන්ෙන්.  අපි ඉතා පැහැදිලි 
පශ්නයක් අහනවා.  ෙම් රෙට් හැටදහසක්  ෙකොල්ෙලෝ මැෙරන 
ෙකොට බෑන් කී මූන්ලා ෙකොෙහේද හිටිෙය්? එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානය කථා කළා ද? ෙම් රෙට් කළු භීෂණය තිබුණු ෙවලාෙව්, 
ඒ අඳුරු යුගය ෙවලාෙව්, 1988-1989 කාලෙය් ඒ භීෂණය හමුෙව්දී 
බෑන් කී මූන්ලා ෙකොෙහේද හිටිෙය්? ඒවාට කථා කළා ද? ෙම් රෙට් 
ජනතාව  අවතැන් වුණු  ෙවලාෙව්,  මහා යුද්ධයක් පැවැති 
ෙවලාෙව්,  අරන්තලාෙව් භික්ෂූ ඝාතනය ෙවලාෙව් කථා කළා ද? 
නැහැ.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ශී මහා ෙබෝධියට පහර ෙදන 
ෙවලාෙව් කථා කළාද? දළදා මාළිගාවට ගහද්දී කථා කළාද? ෙම් 
රෙට් අක්කෙරයිපත්තුව ඇතුළු ෙපොලිස් ස්ථාන පහක යුද භටයින් 
600ක් මැෙරද්දී, රණ විරුවන් මැරිලා වැෙටද්දී, ෙල් හැෙලද්දී, ඒ 
ගැන කථා කළාද? නමුත්, එතුමා ඇවිල්ලා කියනවා, ඉතා  
පැහැදිලිව  "ගැටලු විසඳීමට රජය දරන තැත අගයනවා. එෙහත් 
යුද්ධෙයන් බැට කෑ උතුෙර් ජනතාවට සැමදා බලා සිටිය 
ෙනොහැකියි" කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. 
 බෑන් කී මූන් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් නිකම් අත පිහදා ෙගන 

යන්න ෙනොෙවයි. අත පිහදමන වැෙඩ් මහින්ද සමරසිංහ 
මැතිතුමන්ලා කරන බව බැන් කි මූන්ලා දන්නවා; ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමායි, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමායි පමුඛ ආණ්ඩුව 
කරන බව දන්නවා.  සතුට පළ කරලා ගිෙය් ඒ නිසයි.   ගරු 
මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානය ෙවනුෙවන් කථා කළාට මට එක ෙවලාවකට 
හිෙතන්ෙන් ඔබතුමා එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් ශී ලංකාෙව් 
නිත්ය නිෙයෝජිතයා ෙලසයි. ඔබතුමා ෙම් පා ර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා 
කරන ෙකොට මට දැනුණු ෙද් තමයි ඒක.  එතුමා ෙවනුෙවන් කථා 
කළාට අපට පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි, ෙම් රෙට් ජනතාව බලා 
ෙගන ඉන්නවා, ෙහට දවෙසේ ෙවන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා. අපි 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට ඒ ෙවනුෙවන් අරගළ කරනවායි 
කියන කාරණය මතක් කරමින් මා නිවතිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

මීළඟට, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

[6.13 p.m.] 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 

Madam Chairperson, in spite of the screaming 
Members of the Opposition, Sri Lanka is a proud member 
of the United Nations Organization. We joined the United 
Nations in 1955.  

We, as the guardian of the teachings of Gautama 
Buddha, which is in line with the moral voice that the 
United Nations seeks to be in this world, should be proud 
to uphold the values, principles, and norms that the 
Charter of the United Nations sets out. Sri Lanka should 
be a leading voice as a promoter of universal values that 
are set out in the Universal Declaration of Human Rights 
and in the Charter of the United Nations.     

Madam Presiding Member, the Secretary-General of 
the United Nations, Mr. Ban Ki-moon, honoured this 
nation and our people undertaking an official visit to Sri 
Lanka from 31st August to 2nd September 2016. He 
travelled to Galle, as the Hon. Member just mentioned, 
where he mingled with youth from all parts of our 
country. He inspired and encouraged them with his words 
of wisdom. He urged them to work to become true global 
citizens. He inspired them to work together with young 
people from different neighbourhoods, ethnic groups or 
religions and share their vision for a sustainable and 
peaceful future, not only for Sri Lanka, but for our planet. 
I do not understand why the Hon. Member cannot 
appreciate that position.  

The Secretary-General spoke of the "great transition 
and progress, landmark progress", achieved by Sri Lanka 
since his last visit in 2009. He also travelled to Jaffna as 
the Hon. Member mentioned and had meetings with the 
Governor of the Northern Province, the Leader of the 
Opposition and the Tamil National Alliance, and met the 
Chief Minister of the Northern Province. While in Jaffna, 
he visited the Palai Veemankaman South village 
resettlement camp.  

He held official meetings with the President and the 
Prime Minister, the Hon. Speaker of Parliament and 
leaders of political parties. At these meetings, the 
Secretary-General commended the substantial progress 
achieved by the National Unity Government in working 
towards reconciliation and a durable peace, strengthening 
democracy, human rights, and freedom of expression and 
good governance under the leadership of the President 
and the Prime Minister, since January 2015. He also met 
with representatives of civil society and some of the 
independent commissions.  

Under the leadership of President Sirisena and Prime 
Minister Wickremesinghe, we have once again restored 
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Sri Lanka’s image as a responsible and respected nation 
on the world stage. So much so that we are now hailed as 
an example to other States. We acknowledge the 
problems we have. We do not shoot messengers. We 
work together with dignity and decorum and through 
discussion and engagement to find solutions that are in 
the best interest of all our people. Let me repeat "all our 
people". We do not engage in withholding from our 
people what is beneficial to them or what is in their best 
interest in the long-run and this includes strong 
institutions, an independent judiciary, good governance, 
rule of law, individual rights, economic prosperity, safety 
and security and a durable peace, which guarantees the 
non-recurrence of conflict.            

Madam Presiding Member, while thanking the 
Member of Parliament, Hon. Dinesh Gunawardena for 
posing a question concerning the visit of the UN 
Secretary-General, I must inform this House that contrary 
to what the Hon. Member says, the Secretary-General did 
not say anything during his visit that defamed our 
country’s image, undermined its unity, sovereignty or 
territorial integrity.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Madam Presiding Member, I rise to a point of Order.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමාෙග් රීති පශ්නය 

ඉදිරිපත් කරන්න. 
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Hon. Deputy Minister, in an Adjournment Motion we 

expect the answers for the questions that we have posed. 
The other thing is -[Interruption]  You are misleading.  
Out of imaginations, you are speaking.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කථා 

කරන්න. 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Instead, his visit and his remarks served to strengthen 

Sri Lanka’s image in the eyes of the world. It enhanced 
Sri Lanka’s profile as a nation, perhaps the only one of its 
kind in the world at this moment in history, which has 
forged a consensus among the two main parties in 
Parliament to work towards addressing pressing issues 
and challenges faced by the people.  

Ours is a country which seeks to heal; which seeks to 
reconcile; which seeks to understand the pain of the 
problems of people and find durable solutions with 
empathy; which seeks to usher in reform to 
institutionalize good governance practices, strengthen the 
rule of law and individual rights and works hard at 
bringing in the necessary economic reform that would 
result in growth and equitable development that will 
benefit all.  

It is steps like this that will enhance our sovereignty; 
it is steps like this that will safeguard our sovereignty and 
our territorial integrity. It is by addressing our problems 
and by working in engagement with others as a 
responsible State that we can safeguard our unity, 
territorial integrity and sovereignty - not by shouting of 
slogans until we turn hoarse or not by sitting in protest or 
by burning effigies of visiting dignitaries.  

Madam Presiding Member, in this context, I want to 
specifically mention to those with diabolical intent who 
try to give various interpretations to the Secretary-
General’s remarks that the National Unity Government is 
committed to safeguarding the unity, sovereignty, 
territorial integrity and welfare of all our people and that 
includes our security forces who have spared no effort to 
combat terrorism.  

The way we safeguard our motherland and our 
security forces is not by shouting slogans but through 
meaningful actions, constructive engagement, dialogue 
and most importantly by addressing issues, facing 
challenges and crafting solutions. Amidst efforts to 
mislead the public and stall action in Parliament through 
disruption and rioting, the Government with the support 
of the Members of Parliament from the Opposition, JVP 
and the TNA saw through the passage of legislation last 
month to establish an Office on Missing Persons. This 
was a humanitarian measure aimed at alleviating the pain 
and anguish of the mothers and fathers of our nation who 
seek answers to the fate that befell their children, family 
members who have gone missing.  

It is by addressing issues in a responsible manner that 
we can lift the cloud of allegations that hang over the 
heads of our security forces and our country. It is by our 
own accord and our best interest that we decided to co-
sponsor the UN Human Rights Council Resolution that 
incorporated our proposals to set up mechanisms for truth 
seeking, justice and reparations, and to take steps for non-
recurrence aimed at achieving sustainable peace in the 
country for good of all communities. We believe that the 
process undertaken by Sri Lanka through truth seeking 
and accountability will reinforce democracy, freedom, 
and human rights in the country. Sri Lanka’s constructive 
engagement with Human Rights mechanisms has also 
paved the way for visits of a number of special 
rapporteurs to this country, engage with Government 
officials and people, and see for themselves the actual 
developments in the country through a candid and open 
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engagement. This approach has been very much 
appreciated not only by the local communities but also by 
the international community.  

In this context, the UN Secretary-General’s visit and 
his engagements with all segments of Sri Lankans 
demonstrates the constructive approach that this country 
has adopted in achieving progress on multiple fronts and 
multiple issues. Despite these positive trends, some 
sections have been attempting to cast the visit of the 
Secretary-General in a negative light by misinterpreting 
comments made by him in his speech at the public event 
at the Lakshman Kadirgamar Institute on 2nd September. 
These sections have conveniently opted to completely 
ignore the many positive comments made by the 
Secretary-General.  

The UNSG referred to the ambitious reform 
programme set by the Government and stated that we 
have made significant progress in implementing the 
programme.  He congratulated the Government on the 
many achievements earlier listed by the Hon. Mahinda 
Samarasinghe and much more. As this House is well 
aware, there is still much left to do. Therefore, it is only 
natural that the Secretary-General also pointed this out 
and encouraged the Government to continue with its 
efforts for meaningful reconciliation.    

The Secretary-General acknowledged that there is no 
fast route to achieving this. He stated that reconciliation 
would take many years of political courage and 
determination. Madam Presiding Member, we believe that 
the Secretary-General’s visit and his two-day engagement 
with Government leaders and civil society is a very 
positive development and it demonstrates the goodwill 
that has been recognized by the international community 
for Sri Lanka’s sincere  commitment to re-engaging with 
the UN system  and finding meaningful solutions to 
reconciliation and peace building.  

Further, an open and an honest engagement with 
international partners is in line with the mandate given by 
the people of the country to the Unity Government in 
order to restore the international image of the country.  
We believe that we have made successful progress in this 
regard. We are well aware that some sections are 
attempting to cast the comments made by the Secretary-
General negatively for political purposes. Instead it 
should be noted that the Secretary-General acknowledged 
that the UN itself has made some mistakes in several 
cases particularly in Rwanda and Srebrenica and that the 
work done by the UN was not sufficient including in Sri 
Lanka.    

There was no equating of the situations as mentioned 
by the speeches in support of this Adjournment Motion.  
In fact, I have the verbatim of his statement.  As the Hon. 
Mahinda Samarasinghe also mentioned, the Secretary-
General says, “Something happened, during my time as 
Secretary-General, in Sri Lanka.  But something more 
serious, terrible happened in the past.” and, he refers to 

Rwanda. So, if you are unable to comprehend the 
difference, then that is not my problem. That is your 
problem. You have a problem in understanding.   He 
says, “Something happened, during my time, in Sri Lanka 
but something more serious, terrible happened in 
Rwanda.” - [Interruption.] So, this is the verbatim. This 
is exactly what the Secretary-General said. So, if the Hon. 
Members of the Opposition are unable to comprehend 
simple English, Madam Presiding Member that is not my 
problem.  This shows your inability to understand the 
language.  You have misconstrued it and then gone 
before Sinhala press and told lies.  Do not do that.   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
බෑන් කී මූන්ට කට වැරදුණා. 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
We disagree with the Hon. Dinesh Gunawardena’s 

proposal that Sri Lanka’s image has been tarnished and 
the territorial integrity, unity and sovereignty and respect 
of the country has been violated by the visit of the 
Secretary-General of the United Nations. - [Interruption.]   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීවරුනි, බාධා කරන්න එපා. නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
On the contrary, I must stress that the previous 

Government’s non-engagement with the international 
community seriously eroded Sri Lanka’s image in the 
international arena.  We are determined to strive on the 
path of reconciliation in the interest of this nation so that 
the people of our country can live in safety without fear 
and progress in unity towards prosperity.   

Finally, Madam Presiding Member, I must also state 
that the Secretary-General’s visit has further strengthened 
the cooperation between the UN and its agencies with Sri 
Lanka and helped this nation advance its status as a 
responsible and respected Member-State of the United 
Nations.   

Thank you very much. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.30ට, 2016 සැප්තැම්බර් 

07 වන බදාදා අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
அதன்ப  பி. ப.6.30 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2016 ெசப்ெரம்பர் 

07, தன்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Parliament  adjourned accordingly at  6.30 p.m. until  1.00  p.m.  

on Wednesday, 07th September, 2016. 
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நாட்ைடக் கட் ெய ப் தல் வாி (தி த்தம்) சட்ட லம் : 
 தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  
 
ேமாட்டார் வாகனச் சட்டம் : 
 ஒ ங்குவிதிகள் 
 

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
 ேதாட்டத் ெதாழிலாள க்கு அரச காணி வழங்கல் 

NATION BUILDING TAX (AMENDMENT) BILL: 
 Read the First time 
 
MOTOR TRAFFIC ACT: 
 Regulations 
 
ADJOURNMENT MOTION: 
 Provision of State Land to Estate Workers   





 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 

PARLIAMENT 
—————— 

 
2016  සැප්තැම්බර් 07වන බදාදා  

2016  ெசப்ெரம்பர் 07, தன்கிழைம  
 Wednesday, 07th September, 2016 

—————————————- 

 
අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the 

Chair. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற ம சீர 
ைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்  தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් 
වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 

 

(i) 1992 මැයි මස 09වැනි දින නිව්ෙයෝර්ක්හි දී පිළිගන්නා ලද 
 ෙද්ශගුණික ෙවනසව්ීම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ෙග් රාමුගත 
සම්මුතිය සඳහා වූ පැරිස ්ගිවිසුම අපරානුමත කිරීම; 

(ii) 2013 සහ 2014 වර්ෂය සඳහා සමුදීය පරිසර ආරක්ෂණ 
අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තා; සහ   

(iii) 2013 වර්ෂය සඳහා මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව. 

 එකී ගිවිසුම සහ වාර්තා තිරසර සංවර්ධනය හා පරිසරය සහ 
සව්භාවික සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 

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

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2012 වර්ෂය සඳහා ලංකාෙව් 

සීමාසහිත එක්සත් පවෘත්ති පත සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව මම 
ඉදිරිපත් කරමි.  

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

 

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

  
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்களின் 
அறிக்ைககள் 

 SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ගරු කථානායකතුමනි, පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද “ෙමෝටර් 
වාහන පනත (203 අධිකාරය) යටෙත් නිෙයෝග” යන කරුණ 
සම්බන්ධෙයන්, එම කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 

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

 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

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

පිළිගන්වමි. 
 

(1) කහටගසද්ිගිලිය, කිරිඉබ්බෑව, අංක 47 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි අහමදු ෙනයිනා එහියා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) අනුරාධපුර, විජයපුර, අනුලාෙද්වි මාවත, අංක 932 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී.ජී. ෙසෝමරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;  

(3) අනුරාධපුර, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හන්දිය අංක 246/24 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එච්.එම්. එංෙගෝෙනෝනා මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(4) අනුරාධපුර, මයිලගසහ්න්දිය, කම්කරු මාවත, අංක 
603/36 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.බී. නිශශ්ංක 
ගුණරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன் - கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
Hon. Speaker, I present a petition from Mr. P. 

Sivagnanasundaram of No. 28, Thiruchendur, Murugan 
Temple Road, Kalladi, Batticoloa. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - ெவளிநாட்ட  
வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පිටෙකෝට්ෙට්, තලවතුෙගොඩ පාර, 

රජෙය් නිවාස, ෙදවන පටුමග, අංක 06 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි 
ඕ.ෙක්.ඩී. සුසිත් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා 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. 
 
 

 ගරු අගාමාත්යතුමාට ෙයොමු කළ පශ්න 
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சாிடம் வி க்கும் 

வினாக்கள் 
QUESTIONS POSED TO HON. PRIME MINISTER 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු අගාමාත්යතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ මැතිවරණ 

පතිපත්ති පකාශනෙය් සහ පසු ගිය ජනාධිපතිවරණ පතිපත්ති 
පකාශනෙය් සඳහන් පරිදි ෙපොසිල ඉන්ධන භාවිතය අවසන් කර 
අනාගතෙය්දී සියයට සියයක් පුනර්ජනනීය බලශක්ති යුගයක් කරා 
යා හැකි බව අප සඳහන් කර ඇත. නමුත්, විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 
ජනන සැලැස්ම ෙම් හා සැස ෙඳන්ෙන් නැත. ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු 
වූ පරිදි සියයට සියයක පුනර්ජනනීය බලශක්තිය ලබා දීම සඳහා 
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය සහ කියාකාරී සැලැස්ම කුමක්ද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 

of National Policies and Economic Affairs) 

 ගරු කථානායකතුමනි, හැම රටක්ම පුනර්ජනනීය බලශක්ති 
අරමුණු ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා කියා කර ෙගන යනවා. මම දන්නා 
හැටියට කිසිම පධාන රටක් තවම ඒ අරමුණ සියයට 100ක් ඉෂ්ට 
කර ෙගන නැහැ. දිෙනන් දින ඉහළ යන විදුලිබල ඉල්ලුම අනුව 
පමාණවත්  ෙලස විදුලිබලය සැපයීම තහවුරු කිරීම සඳහා රජෙය් 
අවධානය ෙයොමු වී ඇත්ෙත් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ක්ෙෂේතය 
ෙවත බව මම පළමුෙවන්ම සඳහන් කරන්න කැමැතියි.      
"ෛමතී පාලනයක් - ස්ථාවර රටක්" නමැති ජනාධිපතිවරණ 
පතිපත්ති පකාශනෙය්ද, "මාස 60කින් අලුත් රටක් හදන පංචවිධ 
කියාවලිය" නමැති මැතිවරණ පතිපත්ති පකාශනෙය්ද ෙමම 
පතිපත්ති රාමුව පිළිබඳව ඉතා පැහැදිලිව දක්වා තිෙබනවා. එම 

පතිපත්තිය අනුව යමින් ෙමරටට නව බලශක්ති පතිපත්තියක් 
හඳුන්වා දීම සඳහා විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 
අමාත්යාංශය විසින් කටයුතු කර ෙගන යනු ලබනවා. ඒ සඳහා 
ඔවුන් ජයිකා ආයතනෙය්ද සහාය ඇතිව බලශක්ති ක්ෙෂේතය 
පිළිබඳව සම්පූර්ණ අධ්යයනයක් සිදු කර ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම 
මාෙග් පධානත්වෙයන් රැස් වන ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ 
අමාත්ය මණ්ඩල කමිටුව ශී ලංකාවට සුදුසු බලශක්ති මූලාශ 
පිළිබඳව, විෙශේෂෙයන්ම ස්වාභාවික ගෑස් බලාගාර - LNG plants - 
ඉදි කිරීම පිළිබඳව අධ්යයනය කර වාර්තා කිරීම සඳහා මහාචාර්ය 
සිරිමල් අෙබ්රත්න මහතාෙග් සභාපතිත්වෙයන් යුත් විෙශේෂඥ 
කමිටුවක්ද පත් කර තිෙබනවා. ෙමම අධ්යයන කටයුතු අවසන් වූ 
වහාම නව බලශක්ති පතිපත්තිය ෙමන්ම 2017-2036 දක්වා දීර්ඝ 
කාලීන බලශක්ති ජනන සැලසුම - Long-term Generation Plan 
එක - එළි දැක්වීමටද අප රජය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් 
අතරතුර රට තුළ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ජනනය පවර්ධනය 
කිරීම සඳහා රජය මඟින් පියවර කිහිපයක් ෙගන තිෙබන බව 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 

දිවයින පුරා නිවාස ඒකක මිලියනයක සූර්ය ෙකෝෂ පද්ධති 
පිහිටුවීම සඳහා විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති  අමාත්යාංශය 
විසින් දියත් කරනු ලබන "සූර්ය බල සංගාමය" ව්යාපෘතිය ඊෙය් 
ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නිල නිවසින් ආරම්භ කරනු ලැබුවා. ෙමම 
ව්යාපෘතිය යටෙත් නිවාස ඒකකවල ජනනය කරනු ලබන ඉතිරි 
විදුලිය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් මිලදී ගැනීමටත් සැලසුම් 
කර තිෙබනවා. එෙසේම විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 
අමාත්යාංශය විසින් ෙමගාෙවොට් 100ක ධාරිතාවෙයන් යුත් කුඩා 
පරිමාණ සූර්ය තාප බලාගාර පිහිටුවීමටත්, මන්නාරම පෙද්ශෙය් 
සුළං බලෙයන් කියාත්මක ෙමගාෙවොට් 375ක ධාරිතාවෙයන් යුත් 
විදුලි බලාගාරයක් පිහිටුවීමටත්, සුළං බලෙයන් කියාත්මක කුඩා 
පරිමාණ බලාගාර පිහිටුවීම දිරිමත් කිරීමටත් අවශ්ය කියාමාර්ග 
ෙගන ඇති බව අවසාන වශෙයන් මා සඳහන් කරන්න කැමතියි. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු අගාමාත්යතුමනි, 2018, 2019 වර්ෂවලදී විදුලිබල 

අවශ්යතාව රෙට් සංවර්ධනය සමඟ වැඩි ෙව්වි. නමුත් රෙට් වැඩි 
වන විදුලිබල අවශ්යතාවන් සඳහා වසර ෙදක තුනකදී පිළියම් 
ෙසවීමටත් සිදු ෙව්වි. නමුත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ඉංජිෙන්රු 
වෘත්තීය සංගමය LNG බලාගාර ඇති කිරීමට විරුද්ධව කටයුතු 
කරන බවට පවසා තිෙබනවා. රජෙය් ෙම් පතිපත්තියට විරුද්ධව 
කියා කරන, රජෙය් නිලධාරින් සම්බන්ධව අප ගන්නා කියා මාර්ග 
ෙමොනවාද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
2018 දී ඇති විය හැකි බලශක්ති හිඟය අපට විශාල පශ්නයක්. 

ඒ ගැන සම්පූර්ණ වාර්තාවක් අපි ළඟදීම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ පශ්නය අපට තිෙබන නිසා ඒ 
පශ්නයට අපි විසඳුම් ෙසවිය යුතුයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් කියා කිරීමට 
නම් අපට අලුතින් හිතන්න ෙවනවා.  LNG  බලාගාර කියාත්මක 
කරන්න ආණ්ඩුව තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ සඳහා චීන 
බලශක්ති සමාගමක් සහෙයෝගය දක්වනවා. හම්බන්ෙතොටත්, ඒ 
වාෙග්ම ෙකරවළපිටිෙය්ත් ෙම් බලාගාර ඉදිකරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම් කටයුත්තට විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 
ඉංජිෙන්රුවන් විරුද්ධයි කියලා මට නම් කවුරුවත් කියලා නැහැ. 
ඒ ගැන පකාශයක් මට නම් ලැබිලා නැහැ; ඇමතිතුමාෙගන් 
ලැබිලාත් නැහැ. ෙම් රෙට් බලශක්ති පශ්නය විසඳන එකට 
කාටවත් විරුද්ධ වන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ.   
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ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ෙමවැනි බලාගාර සෑදීමට වැඩිය ගල් අඟුරු බලාගාර සෑදීම 

ෙකෙරහි තමයි ඔවුන්ෙග් අවධානය තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එක කාලයක් ඔවුන් ගල් අඟුරු බලාගාර සෑදීෙම් ස්ථාවරයක 

තමයි සිටිෙය්. ඒ රජෙය් ස්ථාවරය ෙනොෙවයි. ඒක අපි පැහැදිලි 
කරලා දුන්නා. "ෙද්ශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ පැරිස් ගිවිසුම" 
සම්මත වුණාට පස්ෙසේ අපට ඒවාට යන්න බැරිවනවා.  ඒ කාරණා 
ගැනත් බලන්න වනවා. ගල් අඟුරු බලාගාරවලට අමතරව ෙවනත් 
බලාගාර අපට වුවමනායි. දැනට තිෙබන ගල් අඟුරු බලාගාර 
අනාගතෙය්දී කියාත්මක කරන්න වන්ෙන්ත් පරිසරයට හානි 
ෙනොවන විධියටයි. ඒ ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා නම්, අපි සභාවට 
පකාශයක් කරන්නම්. එෙහම තත්ත්වයක් තිෙබනවා නම්, ඒක මුළු 
රටම දැන ගන්න ඕනෑ. ඒත් එෙහම එකක් මම නම් දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු අගමැතිතුමනි, ෙම් වනෙකොට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ආෙයෝජකයන් කුඩා පමාණෙය් solar power plantsවලින් 
ෙමගාෙවොට් 1,000ක පමණ විදුලි බලයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට 
ඉල්ලුම් කරලා තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආෙයෝජකයන් 
විදුලි බලය නිෂ්පාදනය කර ගැනීමට දායක කර ගැනීම සඳහා 
ඔවුන් දිරිමත් කිරීමට අප ගන්නා පතිපත්තිමය තීන්දුවක් 
තිෙබනවාද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒවා අනුමත කිරීම ගැන පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම කල් ගිහිල්ලා තිෙබන ව්යාපෘතිවලට පථමෙයන්ම 
අෙප් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. බලශක්ති හිඟය එනෙකොට 
ෙම් පිළිබඳවත්  අලුත් පතිපත්ති රාමුවක් ගැන පකාශයක් 
කරන්නම්. මම හිතන විධියට අපට කුඩා ආෙයෝජකයන් වුවමනායි. 
අද හැම ෙගදරකම වාෙග් බලශක්තිය නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් 
යුගයකයි අපි ඉන්ෙන්. ඒ ගැන ජනතාව දැනුවත් කරලා අපි 
ඉදිරියට යමු. ජනතාවෙග් මතෙය්  තමයි අපි ඔක්ෙකෝටම ඉන්න 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මැතිතුමා.  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, மாண் மிகு பிரதமர் 

ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க அ மதித் 
ததற்கு நன்றி. கடந்த அரசு த்தத்ைத ெவற்றி ெகாண்ட 
ேபாதி ம் தமிழ் மக்களின் மனங்கைளப் ேபாதியள  ெவல்லத் 
தவறிவிட்ட  என்பைத உணர்ந் , தற்ேபாைதய அரசு 
பல்ேவ  ெசயற்பா கைள ன்ென த்  வ வ  பாராட் 
டத்தக்க . அந்த வைகயில் தமிழ் ேபசும் மக்களின் 

உணர் ர்வமான பிரச்சிைனகள் பல இன்ன ம் தீர்க்கப் 
படாத நிைலயில், அவற்ைற ம் இனங்கண்  இந்த அரசு 
ப ப்ப யாகத் தீர்க்கும் என்  நம் கின்ேறன்.  

குறிப்பாக ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைன என்ப  வடக்கில் 
பாாியெதா  பிரச்சிைனயாக உ ெவ த் க் காணப்ப  
கின்ற . பட்டதாாிகள் ஒ றம், கல்விப் ெபா த் தராதர உயர் 
தரத்தில் சித்தியைடந் , பல்கைலக்கழகம் ெசல்ல இயலாமல் 
ேவைலவாய்ப்பின்றி இ ப்ேபார் இன்ெனா றம், னர்வாழ் 
வளிக்கப்பட்  உாிய ேவைலவாய்ப் களின்றி இ ப்ேபார் 
மற்ெறா றம் என இப்பிரச்சிைனயான  எம  ச கத்ைத 
வாட் கின்ற பாாிய பிரச்சிைனயாக இ ப்பைதத் தாங்கள் 
அறி ர்கள். குறிப்பாக வடக்கின் க்கிய நகரங்களில் 
இைளஞர் ேவைலவாய்ப்பின்ைமயான  60 தமாக இ ப்ப 
தாக அரச சார்பற்ற நி வனம் ஒன்  சுட் க்காட் ள்ள .  

இவ்வ டம் ஜனவாி மாதம் 12ஆம் திகதி சுவிற்சர்லாந்  
டாேவாசில் இடம்ெபற்ற உலகப் ெபா ளாதார மன்ற 
மாநாட் ல் தாங்கள் உைரயாற்றியேபா , "இலங்ைகயில் 
ேமாதல் நைடெபற்ற பகுதிகளில் னர்வாழ் , நல் ணக்கம் 
மற் ம் னர்நிர்மாணத்ைத ன்ென ப்பேத என  தல் 

ன் ாிைமக்குாிய விடயம்" எனக் கூறியி ந்தீர்கள். இ  
உண்ைமயிேலேய மிக ம் ேபாற்றத்தக்க விடயமாகும். எம  
நாட் ல் இனங்க க்கிைடயிலான நல் ணக்கம் என்ப  
இன்றியைமயாத  என்பைத நாம் ஜனநாயக வழி ைறக்குத் 
தி ம்பியி ந்த ஆரம்பம்ெதாட்ேட வ த்தி வந் ள்ேளாம். 
ேதசிய நல் ணக்கத்தி டாகேவ எம  பிரச்சிைனகைளத் 
தீர்க்க ம் என்ற அைசயாத நம்பிக்ைகயிைன 

ன்ைவத்ேத எம  அரசியல் ெசயற்பா க ம் ன்ென க் 
கப்பட்  வ கின்றன. எனி ம், ேதசிய நல் ணக்கத்ைத நாம் 
பலமிக்கதாகக் கட் ெய ப்ப ேவண் ெமன்றால், அதற்கு இ  
தரப்  மக்களிைடேய ம் உளப் ர்வமான எண்ணக் க க்கைள 
நாம் ஏற்ப த்த ேவண் ம். அேதேவைள, தமிழ் மக்கைள நாம் 
தயார்ப த்த ேவண் ெமனில் அவர்கைள உணர் ர்வமாக 
ெவன்ெற க்க ேவண் ம்.  

தமிழ் மக்கள் மத்தியில் ேதசிய நல் ணக்கத்திற்குப் 
றம்பாக உணர்  ாீதியில் திணிக்கப்பட் க்கும் பல்ேவ  

எண்ணப்பா கைள அகற் வ ம் இந்த அரசின் க்கிய 
பணியாக அைமய ேவண் ம். அந்த வைகயில் இலங்ைக 
இரா வமான  இன் ம் எம  மக்களில் ெப ம்பாலானவர் 
களிைடேய "சிங்கள இரா வம்" என்ேற க தப்படக்கூ ய 
ஒ  நிைலப்பா  காணப்ப கின்ற  என்பைதத் தாங்க ம் 
அறி ர்கள்.  இதன் அ ப்பைடயில் தாங்கள் இன்ன ம் 
அ ைமப்ப த்தப்பட்டெதா  ச கமாகேவ வாழ்வதாக எம  
மக்கள் உணர்கின்றார்கள். இ  "நாம் இலங்ைகயர்" என்ற 
உணர்ைவத் தமிழ் மக்களிடமி ந்  அகற்றி ள்ளதாகேவ 
ெதாியவ கின்ற . இலங்ைக மக்கள் அைனவர  உள்ளங் 
களி ம் "நாம் இலங்ைகயர்" என்ற உணர்  ேமேலாங்கி 
யி க்க ேவண் ம். எனேவ, இவ்வாறான நிைலையத் தமிழ் 
மக்களிைடேய மாற் ம் வைகயி ம் தமிழ் இைளஞர், 

வதிக க்கான ேவைலவாய்ப்  என்ற வைகயி ம், 
பின்வ ம் வினாக்கைள வி க்க வி ம் கின்ேறன். 

ப்பைடகளி ம் விகிதாசார அ ப்பைடயில் தமிழ் ேபசும் 
இைளஞர், வதிகைளப் பதவிகளில் இைணத் க்ெகாள்வதற் 
கான வாய்ப் க்கள் குறித் க் கூற மா? 

ெபா ஸ் திைணக்களம் மற் ம் சிைறச்சாைலகள் திைணக் 
களத்தின் ஊடாக ேம ம் ேவைலவாய்ப் க்கைளத் தமிழ் 
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ேபசும் இைளஞர், வதிக க்கு வழங்கக்கூ ய 
வாய்ப் க்கள் உள்ளனவா என்ப  பற்றி அறியத்தர 

மா? 

அவ்வாறான சாத்தியப்பா கள் இ ப்பின், அவ்வா  
இைணத் க்ெகாள்பவர்கைள வடக்கு, கிழக்கு உட்பட்ட 
தமிழ் ேபசும் மக்கள் வா ம் பகுதிகளில் கடைமகளில் 
அமர்த்த மா என்ப  பற்றி அறியத்தர மா? 

ேமற்ப  என  ேகள்விக க்கான பதில்கைள மாண் மிகு 
பிரதம அைமச்சர் அவர்களிடம்  எதிர்பார்க்கின்ேறன். நன்றி. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒක පධාන පශ්නයක්. ඒ තමයි තිවිධ හමුදාෙව්ත්, 

ෙපොලීසිෙය්ත්, බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ත් ෙසේවය කරන 
ෙදමළ කථා කරන ජනතාවෙග් පතිශතය පිළිබඳ පශ්නය. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ලංකා යුද්ධ හමුදාව ආරම්භ කරද්දීත් අෙප් පළමුවැනි 
ශී ලාංකික හමුදාපති වුෙණ් දවිඩ ජාතිකෙයක්. ඒ තමයි ෙම්ජර් 
ෙජනරාල් ඇන්ටන් මුතුකුමරු මැතිතුමා. ඔහු ෙපොලීසිෙය්ත් ෙසේවය 
කළා. නමුත්, විශාල පශ්නයක් ඇති වුෙණ් 1978න් පසුවයි. 
1978න් පසු විෙශේෂෙයන්ම එල්ටීටීඊ සංවිධානය පිළිබඳව පරීක්ෂා 
කරෙගන ගිෙය් ෙපොලීසිෙය් හිටපු දවිඩ නිලධාරින්. ඒ දවිඩ 
නිලධාරින් සියලු ෙදනාම ඝාතනය කරලා දැම්මා. බැස්ටියන් 
පිල්ෙල් වැනි අයව ඝාතනය කළා. ඒ අවස්ථාෙව් ෙදමළ ෙපොලිස ්
නිලධාරින් සිටිෙය් නැත්නම්  දවිඩ පෙද්ශවල ෙතොරතුරු එන්ෙන් 
නැහැ. එතැන සිට තමයි ෙදමළ ජනතාව ෙපොලීසියට බැ ෙඳන එක 
නවත්වන්න කටයුතු කෙළේ. ෙදමළ ජනතාවට ෙපොලීසියට 
බැ ෙඳන්න එපා කියලා විශාල බලපෑමක් ආවා. යුද හමුදාෙව්ත් 
දවිඩ ජනතාව සිටියා. දවිඩ නිලධාරින් සිටියා; ෙසේවය කරන අය 
සිටියා. එක පැත්තකින් විවිධ බලපෑම් නිසාත්, අෙනක් පැත්ෙතන් 
1983 ෙකෝලාහලවලින් පසුවත් බැ ෙඳන සංඛ්යාව හුඟක් දුරට 
අඩුවීෙගන ෙගොස් නැති ෙවලා ගියා. යුද්ධය කාලෙය් යුද 
හමුදාෙව්ත්, ගුවන් හමුදාෙව්ත් ෙහොඳ දවිඩ නිලධාරින් සිටියා. 
එතැන් සිට දවිඩ ජනතාවෙග් සංඛ්යාව සීමා වුණා. එක පැත්තකින් 
පතිපත්තිය වුෙණ්, දවිඩ ජනතාවට හමුදාෙව් ෙසේවයට ඒමට ඉඩ 
ෙනොදීමයි.  

අෙනක් පැත්ෙතන් එදා පැවැති යුද්ධය ජාතිවාදී යුද්ධයක් 
හැටියට ෙපන්වූ නිසා ෙදමළ ජනතාවත් හමුදාවට බැඳුෙණ් නැහැ. 
යුද්ධය ෙගනයන අවස්ථාෙව්දී මිනිස් බලය වැඩිපුර වුවමනා නිසා 
තමයි රෙට් අෙනකුත් පෙද්ශවලිනුත්  මිනිස් බලය එකතු කර 
ගැනීම සිදු වුෙණ්. ඒ තත්ත්වය තමයි, 2009 වසෙර් ෙම් රෙට් 
උතුරු නැ ෙඟනහිර යුද්ධය අවසන් ෙවන විට තිබුෙණ්. එල්ටීටීඊ 
එකට විරුද්ධව සටන් කළ කණ්ඩායමක් හිටියා, අෙප් ඩග්ලස් 
ෙද්වානන්දා මැතිතුමාෙග්. ඒ අය  ෙවනම කණ්ඩායමක් විධියටයි 
සටන් කෙළේ. ඒ අය හමුදාවට බැඳුෙණ් නැහැ. සමහරවිට  හමුදාවට 
බැ ෙඳන්න සුදුසුකම් තිබුෙණ් නැති ෙවන්න පුළුවන්; එෙහම  
නැත්නම් හමුදාවට බැඳුෙණොත් අෙනක් අයෙගන් පශ්න ඇති ෙවයි 
කියලා ෙවන්නත් පුළුවන්. දැන් අෙප් අවධානය ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් එම සංඛ්යාව වැඩි කිරීම පිළිබඳවයි. 

ෙදමළ භාෂා පවීණතාව සහිත ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් 
අයදුම්කරුවන් 216ෙදෙනක් බඳවා ගැනීමට නියමිතයි. ඔවුන් 
අතරින් 151ෙදෙනක් අයත් ෙවන්ෙන් උතුරු පළාතටයි. 
නැ  ෙඟනහිර පළාතට අයත් ගණන 57යි. ෙම් සංඛ්යාව බඳවා ෙගන, 
ෙම්කට ලැෙබන පතිචාරය ෙකොෙහොමද  කියලා අපි බලමු. ෙම් 
ගණන පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක ආරම්භයක් විතරයි 
කියලා මම කියන්න කැමැතියි.  

උප ෙපොලිස් පරීක්ෂක, ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්, ෙපොලිස් 
ෙකොස්තාපල් රියදුරු වැනි තනතුරු සඳහා ඉදිරිෙය්දී උතුරු 
නැ ෙඟනහිර පළාත්වල නිලධාරින් බඳවා ගැනීමට නියමිතයි. ඒ 
වාෙග්ම, දිවයිෙන් සෑම ෙපොලිස් ස්ථානයකටම ෙදමළ භාෂාව කථා 
කළ හැකි නිලධාරින්, අවම වශෙයන් ෙදෙදෙනක් බැගින් ෙහෝ 
අනුයුක්ත කිරීමට අප විෙශේෂ උපෙදස් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කමානුකූලවයි පටන් ගන්න තිෙබන්ෙන්. යම් 
කිසි ෙව්ලාවක ෙම් සංඛ්යාව වැඩි කර ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබයි. 

වතුකරය ගත්තාම, වතුකරෙය් අයට අවශ්ය අධ්යාපන සුදුසුකම් 
තිබුෙණ් නැහැ.  අධ්යාපන සුදුසුකම් තිබුණු අයෙග් පතිශතය අඩුයි. 
ඒ අයට ෙපොලීසියට බැ ෙඳන්ෙන් නැතිව,  ෙවනත් රැකියා ෙහොයා 
ෙගන යන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ෙම් පශ්නය තමයි දැනට 
තිෙබන්ෙන්.  

 බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 2015 වසෙර් නිලධාරින් 
409ෙදෙනක් බඳවා ගත් අතර, එයින් නිලධාරින් 90ක් ෙදමළ 
භාෂාව කථා කරන නිලධාරින්. ෙදමළ හා මුස්ලිම් ජනතාව. ඒ 
සංඛ්යාවත් වැඩි කර ගත යුතුයි. මම හිතන විධියට අපට ෙම් සඳහා 
දීර්ඝ කාලීන සැලැස්මක් තිබිය යුතුයි, විෙශේෂෙයන්ම දවිඩ ජනතාව 
හමුදාවට බඳවා ගැනීම සඳහා. මුස්ලිම් සහ සිංහල අය බඳවා ගැනීම 
ගැන පශ්නයක් තිබුෙණ් නැහැ. වතුකර පෙද්ශෙය් ෙදමළ ජනතාව 
බඳවා ගැනීම පිළිබඳව තිබුණු පශ්නය තමයි සුදුසුකම් 
ෙනොමැතිකම. ඒ පෙද්ශවල සුදුසුකම් තිෙබන අය ෙවනත් රැකියා 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. උතුෙරන් බැඳුෙණ්ත් නැහැ. ඒ නිසා අපි 
දැන් ආරක්ෂක අංශවලටත්, ෙපොලීසියට හා බන්ධනාගාරයටත් 
බඳවා ගැනීෙම් පමාණය වැඩි කරන්නට කටයුතු කරනවා. දැන් අපි 
ඒක ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. විටින් විට ෙම් සභාෙව්දී ඒ ගැන 
පශ්න කරලා දැනෙගන, අදාළ කාරක සභාෙවන් දැනෙගන ඒ වැඩ 
කටයුතු කරන්නට පුළුවන්.  

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, වාචිකව පිළිතුරු අෙප්ක්ෂාෙවන් ගරු 

අගාමාත්යතුමා ෙවත ෙයොමු කරන පශ්නය ෙමයයි. 
 

01. රජය විසින් ෙමම වසර තුළ ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීමට ෙහෝ 
රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික සමාගම් ඒකාබද්ධ කිරීමට ෙහෝ 
කළමනාකරණය ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීමට ෙහෝ තීරණය 
ෙකොට තිෙබන රාජ්ය ආයතන කවෙර්ද? 

02. එම ආයතනයන් සඳහා එම කියා මාර්ග අනුගමනය කිරීමට 
ෙහේතු කවෙර්ද? 

03. එම කියාවලිය සිදු කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන කමෙව්දය 
කුමක්ද? 

04. රජය විසින් මීට ෙපර ෙපෞද්ගලීකරණය කළ ආයතන 
පිළිබඳව ඇගයීමක් සිදු කර තිෙබ්ද? 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සියල්ලටම පධාන ෙහේතු ෙදකක් 

තිෙබනවා. සංසථ්ාවලින් ලාභයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
නැත්නම් අඩු ලාභයක් ලැෙබන්ෙන්. ෙදවැනි ෙහේතුව තමයි, අද 
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රෙට් තිෙබන ණයබර තත්ත්වය. පරිපාලනය කඩා වැටිලා 
තිෙබනවා. ව්යවසායන් ඇතුෙළේ පශ්න තිෙබනවා.  

2016 වසෙර් අය වැය ෙල්ඛනය සකස් කරද්දීත් රාජ්ය 
ව්යවසායන් ලබාෙගන තිබූ ණය පිළිබඳ නිශ්චිත ෙතොරතුරු වාර්තා 
වී තිබුෙණ් නැහැ. පසු ගිය රජය විසින් රාජ්ය ව්යවසායන් විසින් 
ලබාගත් ණය ජාතික ණය පද්ධතියට ඇතුළත් කර තිබුෙණ් නැහැ. 
දැනට වාර්තා වන අන්දමට ජාතික ණය පද්ධතියට ඇතුළත් කර 
නැති රාජ්ය ව්යවසායන් විසින් ෙගවීමට ඇති ණය පමාණය 
රුපියල් බිලියන 1,358ක් ෙවනවා. ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව 
රුපියල් බිලියන 424ක්, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය රුපියල් බිලියන 
240ක්, ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් රුපියල් බිලියන 308ක්, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය රුපියල් බිලියන 237ක්. ෙම් වාෙග් ඉතා දිග 
ලැයිස්තුවක් තිෙබනවා. අෙප් අධ්යාපනයට, ෙසෞඛ්යයට, නිවාස 
සපයන්න, සුබසාධන වැඩ කටයුතුවලට, සංවර්ධනයට ෙයොදවන්න 
තිෙබන මුදල් තමයි ෙමතැන හිර ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

අෙප් රට දැවැන්ත ණය උගුලකට අසුවී තිෙබන ෙමවැනි 
අවස්ථාවක ෙම් ණය බර තවදුරටත් ජනතාව මත පැටවීමට අපට 
හැකියාවක් නැහැ. ෙමොකද, ෙම්වා ජනතාවට ෙගවන්න සිදු 
ෙවනවා. එම නිසා විශාල වශෙයන් ණය වී ඇති පාඩු ලබන රාජ්ය 
ව්යවසායන් විධිමත්ව පතිව හගත කළ යුතුයි. එම 
ව්යවසායන්වලින් නිසි පෙයෝජන ලැබිය හැක්ෙක්ත් එම 
ආයතනවල ෙසේවය කරන ෙසේවකයන්ෙග් රැකියා සුරක්ෂිත කළ 
හැක්ෙක්ත් එවැනි පතිව හගත කිරීමකින් පමණයි. එම ආයතනය 
දරනු ලබන පාඩුව අවම ෙකොට රජයට හා ජනතාවට බරක් ෙනොවී 
ජාතික අය වැයට හා ආර්ථිකයට ධනාත්මක දායකත්වයක් 
ලබාදීමට හැකි වන්ෙන් එවිටයි.  

ෙමම පතිව හගත කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක                 
කිරීෙම්දී ඒ ඒ ආයතන සඳහා වඩාත්ම ගැළෙපන                        
කමෙව්ද අනුගමනය කිරීමට අප බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් 
සඳහා රාජ්ය-ෙපෞද්ගලික ඒකාබද්ධ කමෙව්දය —public-private 
partnership— ද ඉතා සුදුසු කමෙව්දයක් ෙලස හඳුනාෙගන 
තිෙබනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙමම සියලු කමෙව්ද කියාත්මක කරනු 
ලබන්ෙන් රජයට උපරිම වාසි සැලෙසන අයුරින් විවෘත හා විනිවිද 
ෙපෙනන කියාවලියක් හරහා පමණක් බවත්, එම ආයතනවල 
ෙසේවකයන්ෙග් රැකියා සුරක්ෂිත වන අන්දමට බවත් අවධාරණය 
කර සිටීමට කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම මීට ෙපර ෙපෞද්ගලීකරණය 
කරන ලද ආයතන සම්බන්ධෙයන් අවස්ථානුකූල තත්ත්වයක් පැන 
නැඟුෙණොත් ඒ අනුව ඇගයීම් කියාවලියන්ට භාජන කිරීමට අවශ්ය 
තීරණ ගැනීමට පුළුවන්. 

රාජ්ය ව්යවසායන් විවිධාකාරයි. රජෙය් පතිපත්ති තීරණ අනුව 
ආරම්භ කරන ලද ව්යවසායන් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපට 
අහම්ෙබන් ලැබුණු ව්යවසායන් තිෙබනවා. ඒවායින් සමහර 
ව්යවසායන් සංසථ්ා; සමහර ව්යවසායන් සමාගම් වනවා. රජය 
තීරණය කරලා ශී ලන්කන් ගුවන් සමාගම වැනි ව්යවසායන් 
ආරම්භ කළා. නමුත් හයට් ෙහෝටල් සමාගම ඕනෑ කියා අපි 
කවුරුවත් කිව්ෙව් නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම එය දැන් අෙප් ශී ලංකා 
රක්ෂණ සංස්ථාවට විශාල බරක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් 
ව්යවසායන් තිෙබනවා. සමහර ඒවා ෙබ්රා ගන්න රජය මැදිහත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව, රජය අතර රැඳුණ ඒවාත් තිෙබනවා. අපි 
ෙම් ව්යවසායන් අංශ තුන හතරකට ෙබදා කියාත්මක කරන්නයි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. දැනට අපි ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම  
ෙදස බලලා රාජ්ය සහ පුද්ගලික අංශෙය් ඒකාබද්ධ වැඩසටහනක් 
කරන්නයි බලාෙපොෙරොත්තුව. දැනට ශීලන්කන් ගුවන් සමාගෙම්  
රුපියල් බිලියන 308ක ණය තිෙබනවා. අපට නැවත ඒවා 
ෙගවන්න බැහැ. ෙමොකද, අවසානෙය් ඒ ණය බර ජනතාවට 

උහුලන්න සිදු වනවා. A-350 airbuses අරෙගන තිෙබනවා;                 
A-330 airbuses අරෙගන තිෙබනවා. අප සතුව  තිබුණ ගුවන් 
යානා තව දීර්ඝ කරන්ෙන් නැතිව ෙම්වා අරෙගන තිෙබනවා. අපි 
ඒවායින් ෙකොටසක් පකිස්තාන් ගුවන් ෙසේවයට දුන්නා. ඒ අනුව   
රජය සමඟ ඒකාබද්ධව වැඩ කටයුතු කරන්න කැමැති සමාගම්වල 
ෙයෝජනා  අපි ඉල්ලා තිෙබනවා, ඒ ගැන සලකා බැලීම සඳහා. 
අපට එකට වැඩ කරන්න සිදු වනවා, විෙශේෂෙයන්ම ශීලන්කන් 
ගුවන් ෙසේවෙය්. මීට අමතරව අපට තිෙබනවා, 'හයට් රීජන්සි' 
ෙහෝටලය හා ලංකා ෙරෝහල් ෙපෞද්ගලික සමාගම.  රජය තීරණය 
කරපු නිසා ෙනොෙවයි, ඒවා එක කාලයකදී ශී ලංකා රක්ෂණ 
සංස්ථාව මිලදී ගත්තා. ඒ රජෙය් පාලනය ෙනොතිබුණු කාලය. 
'හයට් රීජන්සි' ෙහෝටලය ගැන අපි ෙමතැන ෙදොස් කියලා 
තිෙබනවා. ඒකට අප මුදල් ෙයොදවලා තිෙබනවා. ඒ මුදල් ටික 
ආපහු ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවට ලබා ෙගන, රක්ෂණය කරපු 
ජනතාවට ඊට වඩා ෙහොඳ ෙසේවයක් ලබා ෙදන්න අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

අපි සංචාරක ව්යාපාරෙය් ඇදිලා ඉන්න යන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ 
නිසා හිල්ටන් ෙහෝටලෙය් ෙකොටස් ටික විකිණීමට අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ හැර රජෙය් අෙනක් සමාගම් හා 
සංස්ථා ගැන තීරණයක් ගන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඒවා සාර්ථකව 
කියාත්මක කරන්නයි. ඒ නිසා රාජ්ය වාණිජ ව්යවසායන් පිළිබඳ 
පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරනවා. එහි මූල ධර්ම අනුව කියා 
කරන්න. ඒ පනත් ෙකටුම්පතින් එතැන මණ්ඩලයක් ඇති 
කරනවා. ඒ මණ්ඩලය පාර්ලිෙම්න්තුවටත් වාර්තා කරන්න ඕනෑ. 
මෙග් ෙපෞද්ගලික අදහස තමයි යම්කිසි සංස්ථාවක පාලනෙය් 
වංචා තිෙබනවා නම්, පශ්න තිෙබනවා නම්, එෙහම නම් අඩු 
ගණෙන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට ෙහෝ කණ්ඩායමකට 
උසාවියට යන්න අයිතිය තිෙබන්න ඕනෑ. ඕනෑම ෙපෞද්ගලික 
සමාගමක පාලනය අදක්ෂ නම්, ඒක කඩා වැෙටනවා නම්, අද 
සුළුතරයකට වුණත් උසාවියට යන්න පුළුවන්. ඒත්, රජයට ඒක 
කරන්න බැහැ. රජයට එෙලස කරන්න පුළුවන් වුණා නම්, අෙප් 
සංස්ථා ෙමවැනි තත්ත්වයකට වැෙටන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කළාම ඒ පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අදහස් ලබා ගන්න 
පුළුවන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ගරු අගාමාත්යතුමා ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය පැහැදිලි              
කළා, රාජ්ය ව්යවසායන් ෙපෞද්ගලීකරණය නැත්නම් 
පතිව හගතකරණය කියලා. මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 
හැටියට තිබුෙණත්, එම රාජ්ය ආයතන කවෙර්ද කියන එකයි. 
SriLankan Airlines, Hyatt Regency, Lanka Hospitals සහ 
ෙකොළඹ හිල්ටන් ෙහෝටලය කියන ආයතන 4 පිළිබඳව එතුමා 
සඳහන් කළා. නමුත්, 2016 ජූලි 22වැනිදා ලංකාදීප පුවත් ප ෙත් 
වාර්තා කරලා තිෙබනවා, "මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ඇතුළු 
රාජ්ය ආයතන 7ක් එකවර විකුණයි" කියලා. ඒ ආයතන 
පමාණයත් නම් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය මාර්තු 
මාසෙය් “Ceylon Today” පුවත් පෙත් කතුවැකිෙයනුත් ගරු රවි 
කරුණානායක ඇමතිවරයා සඳහන් කළාය කියා යම් ආයතන 
පමාණයක් ගැන සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ගරු අගමැතිතුමනි, 
ඔබතුමා කියපු ආයතන 4ට අමතරව ෙමහි ආයතන 7ක් පිළිබඳව 
සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම දැනගන්න කැමැතියි, 
ඔබතුමා කියපු ආයතන 4ට අමතරව, එෙසේ රජය විසින් 
ෙපෞද්ගලිකකරණය කිරීමට දැනට හඳුනා ෙගන තිෙබන රාජ්ය 
ආයතන ෙමොනවාද කියලා. මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 
හැටියට තිබුෙණත් ඒකයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
හම්බන්ෙතොට වරායත්, මත්තල ගුවන්  ෙතොටුෙපොළ පිළිබඳවත් 

මම යමක් කියන්න ඕනෑ. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ රජයත්, 
ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක එකට කියා කරන්නයි බලන්ෙන්. අපිට 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ ණය ෙගවන්න තිෙබනවා. ණය 
ෙගවන එක අපිට විශාල බරක්. ඒ වාෙග්ම ෙම් ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළට අවශ්ය කරන මඟීන් ලක්ෂ 10ක් වර්ෂයකට 
ෙග්න්නත් අපිට ශක්තියක් නැහැ. ෙම් දැනුවත් කරන අය එක්ක 
සම්බන්ධ ෙවලා ඇත්ත වශෙයන්ම අපි බලන්ෙන් ෙම් ණය ෙගවන 
එෙකන් අෙප් රට ෙබ්රාගන්නයි. හම්බන්ෙතොට වරාෙය්ත් ඒ 
වාෙග්ම විශාල පශ්නයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. දැනට හම්බන්ෙතොට 
වරාෙයන් පමණක් අපිට ආදායමක් ලබා ගන්න බැහැ. 

මම හිතන්ෙන්, දැනට ලංකාවට ෙගන්වන වාහන සියල්ලම 
හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් තමයි ෙගොඩ බාන්ෙන්. එම වාහන 
හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් ෙගොඩබාලා ෙකොළඹට ෙගෙනනෙකොට 
තව රුපියල් 20,000ක, 30,000ක වැඩිපුර ගාස්තුවක් ෙගවන්න සිදු 
වනවා. ඒ අයුරින් වාහන ෙගන්වීම නතර කෙළොත් හම්බන්ෙතොට 
වරාය වහන්න සිදු වනවා. අපට හම්බන්ෙතොට වරාය වහන්න 
වුවමනා නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්යන්තර වරාය වහන්න 
කියලා කවුරුවත් කියලා නැහැ. එය අෙප් රජයත් එක්ක එකට 
කියාත්මක කරලා සාර්ථක කර ගන්න පුළුවන් විධිෙය් ෙයෝජනා 
අපි  ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. මීට ඉස්සර ෙවලා හම්බන්ෙතොට 
කලාපෙය් ඉදිවන කර්මාන්ත ගැනත් පශ්නයක් ඇහුවා. ඒ ඉදි 
කිරීමට ෙයෝජිත කර්මාන්ත සංඛ්යාව පැමිෙණනවා නම්, 
හම්බන්ෙතොට කලාපය තුළ වරායකින් පෙයෝජනය ගන්න පුළුවන්. 
ඔබතුමා පශ්නයක්ව මතු කරපු නිසා මම ඒ කාරණා ෙදක මතු 
කරනවා.Volkswagen assembly plant එක හම්බන්ෙතොටින් 
ෙනොෙවයි පටන්ගන්ෙන්. ඒක පටන් ගන්ෙන් කුලියාපිටිෙයන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙදවැනි 

අතුරු පශ්නය අහන්න.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙම් ආයතනය පතිව හගතකරණය කිරීම ගැන ගරු 
අගමැතිතුමා පකාශ කළා. ඒක එක් කාලයකදී ජනතාකරණය 
කියලා හැඳින්වූවා. තවත් කාලයකදී ෙපෞද්ගලීකරණය කියලා 
හැඳින්වූවා. ඇත්තටම එහි තිෙබන්ෙන්, රාජ්ය අයිතිය අත් හැරීමයි. 
ගරු කථානායකතුමනි, මීට එක් ෙහේතු සාධකයක් හැටියට ගරු 
අගමැතිතුමා කිව්ෙව්, "ණය බර" කියලායි. අෙප් ගම්වල ජීවත්වන 
මිනිසුන් පවා අධික ෙලස ණය වුණාම තමන් සතුව තිෙබන ඉඩම් 
විකුණනවා; වාහන විකුණනවා; ෙද්පළ විකුණනවා. ආණ්ඩුවත් 
ඔවුන් අතරත් ෙලොකු ෙවනසක් නැහැ වාෙග් තමයි ෙපෙනන්ෙන්. 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඊළඟ කාරණය හැටියට ඔබතුමා කිව්වා, 
"පරිපාලන ගැටලු" සම්බන්ධව. ඒවා තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි 
විසඳන්න ඕනෑ. ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලා අෙත් තමයි ආණ්ඩුව 

තිෙබන්ෙන්. පරිපාලන ගැටලු විසඳන්න ආණ්ඩුෙව් තිෙබන 
අසමත්කම තමයි ෙමයින් ෙපන්නුම් කරන්ෙන්. ගරු 
අගාමාත්යතුමනි, ඔබතුමා හම්බන්ෙතොට වරාය පිළිබඳව, මත්තල 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ පිළිබඳව, ෙහෝටල් කීපයක් පිළිබඳව, 
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම පිළිබඳව කිව්වාට, ඇත්තටම අෙප් රෙට් 
වැදගත්ම සම්පතක් තමයි, තිකුණාමලෙය් ෙතල් ටැංකි සංකීර්ණය 
කියන්ෙන්. 

එම අමාත්යාංශෙය් නිලධාරි කණ්ඩායමක් විසින් ඒ පිළිබඳව 
කරන ලද සමීක්ෂණයක වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරලාත් තිෙබනවා, 
ෙතල් සංස්ථාවට උපරිම ෙලස ලාභ ලබා ගැනීමට හැකි වන 
ආකාරයට එය ෙමෙහය විය යුත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියා සඳහන් 
කරමින්. ඒ වාෙග්මයි, වරායත්. වරාෙය් ශී ලංකා රජය සතුව 
තිෙබන එකම ජැටිය -එකක් ෙපෞද්ගලීකරණය යටෙත් වික්කා, 
පසු ගිය චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්. තවත් 
එකක් සම්බන්ධෙයන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් චීන සමාගමක් සමඟ ව්යාපෘතියකට ගියා. රජයට ඉතිරි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් එක ෙකොටසයි. - සම්බන්ධෙයන් පසු ගිය දා 
කැබිනට් මණ්ඩලයට කැබිනට් පතිකාවක් ෙයොමු කර තිෙබනවා, 
එම ෙකොටසත් රජෙයන් අත් හැරීම සඳහා. එෙහම නම්, 
තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වාට වඩා වැඩි ආයතන ගණනාවක් -අෙප් රෙට් 
ජාතික ආර්ථිකෙය් වැදගත් පදාසයක් නිෙයෝජනය කරන ආයතන 
ගණනාවක්- රාජ්ය අයිතිෙයන් බැහැර කරගැනීම සඳහා වන 
උත්සාහයක් තිෙබනවා. එෙසේ නැත්නම්, ෙම්වා ඊට අදාළ 
ෙනොවනවාද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළමුෙවන්ම ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් 

සමාගම ගනිමු. ෙම් යන විධියට එය වහන්නයි සිදු වන්ෙන්. අපි 
ඒක ෙබ්රාගන්නයි බලන්ෙන්. ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් සමාගමට 
බිලියන 308ක ණයක් තිෙබනවා. ඊට අමතරව, 'ඒ-350' ගුවන් 
යානා තබාගන්නවා නම් ඊළඟ අවුරුදු 10 තුළ ආදායමක් ෙනොමැති 
වුණත් තවත් ෙඩොලර් මිලියන 600ක් ෙගවන්න ෙවනවා. ෙම් 
ආයතනය පවත්වාෙගන ගිෙයොත්, ඊටත් අමතරව, හැම 
අවුරුද්දකම අඩු ගණෙන් ෙඩොලර් මිලියන 30ක, 40ක අලාභයක් 
සිදු වනවා.  එෙහම නම්, අපි ෙමොකක්ද ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කරන්ෙන්? ෙල්සිම ෙදය, ෙම් ආයතනය වසා දමන එකයි. වසා 
දමා කියන්න පුළුවන්, "අපි යට වුෙණ් නැහැ. අපට ෙගවන්න 
බැහැ" කියා.  

ෙදවනුව කරන්න තිෙබන්ෙන්, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් බදු වැඩි 
කරන එකයි. ඒක කරන්නත් බැහැ. තුන්වනුව කරන්න 
තිෙබන්ෙන්, එය සාර්ථක කර ගන්න බලන එකයි. එය අෙප් 
ෙත්රීම් කාරක සභාවක් මඟින් කියාත්මක කරන්න වුවමනා නම්,  
ඒ ගැන මෙග් කිසිම පශ්නයක් නැහැ. ඔය පශ්නයම 
හම්බන්ෙතොටටත් තිෙබනවා. හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ණයයි, ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොෙළේ ණයයි ලංකා ආණ්ඩුවට ෙගවන්න බැරි තත්ත්වයක් 
තිෙබන්ෙන්. ලංකා ආණ්ඩුෙවන් ඒ ආයතන කියාත්මක කරන්න 
බැරි තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. හම්බන්ෙතොටින් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? හම්බන්ෙතොට වරාය පවත්වා ෙගන යෑමට ෙකොළඹ 
වරාෙය් මුදල් ෙයොදවනවා. අන්තිමට ෙකොළඹ වරාය අලාභ ලබන 
තත්ත්වයට පත් වී තිෙබනවා. ෙකොළඹ වරාය අපිට තිෙබන ෙහොඳම 
වරාය. අපි එය ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ. හම්බන්ෙතොට වරාය පවත්වා 
ෙගන යන්න ෙකොළඹ වරාෙය් මුදල් ෙයොදවනවා. කටුනායක ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ මුදල් ෙයොදවා මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ පවත්වා 
ෙගන යනවා. ඒ නිසා කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ කටයුතු 
පවත්වා ෙගන යන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඉස්ෙසල්ලාම 
කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළට සහ ෙකොළඹ වරායට ලැෙබන 
ආදායම් එතැනටම ලබා ෙදන්න ඕනෑ. අන්න ඒකයි කියාත්මක 
කළ යුත්ෙත්.  
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හම්බන්ෙතොට වරාය දියුණු කරනවා නම් අපි ෙමෙහමයි 
කරන්න බැලුෙව්. අපිත් එහි ෙකොටස් තබා ගන්නවා. ලංකාෙව් 
නාවික හමුදාවත් හම්බන්ෙතොටට යනවා. එහි ආරක්ෂාව හා 
පාලනය අෙප් අෙත් තබා ගන්නවා. එහි කටයුතු කියාත්මක 
කිරීෙම්දී operatorsලා හැටියට අප එකට එකතු ෙවලා ෙම්ක 
සාර්ථක කරන එකයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
සමාගම් නිසා එම පෙද්ශයට ඊට පසුව කර්මාන්ත ෙගෙනනවා 
නම්, ඒ තුළින් එම පෙද්ශෙය් දියුණුවක් ඇති ෙවනවා නම් අෙප් 
විකල්පය විය යුත්ෙත් ෙමොකක්ද? අෙප් විකල්පය ෙම් ණය ෙගවන 
එකද? ණය ෙගව-ෙගවා එම බර ජනතාව මත පටවන එකද? 
එෙහම නැත්නම් හම්බන්ෙතොට වරාය වසා දමන එකද? මත්තල 
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළට අදාළවත් ඒ පශ්න තිෙබනවා. මත්තල ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොළත් පවත්වා ෙගන යන්න තරම් ශක්තියක්  අපට නැහැ. 
එතැනටත් - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම ඔබතුමාෙගන් ඇහුෙව් ෙකොළඹ වරාය - 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම කියන්නම්.   

ඊළඟට, විෙශේෂෙයන්ම මම එක කරුණක් කියන්න කැමැතියි. 
තිකුණාමලෙය් ෙතල් ටැංකි කවුරුවත් පාවිච්චි කරලා නැහැ. 
නිලධාරින් ෙකොපමණ වාර්තා දුන්නත් අපට, ලංකාවට, ඒ ෙතල් 
ටැංකි පාවිච්චි කරන්න බැහැ. ෙම් නිලධාරින් ෙම් සංස්ථාව පවත්වා 
ෙගන යද්දී තමයි, අපිට බිලියන 424ක ණයක් තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එම නිලධාරින් -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මන්තීතුමනි, එම නිලධාරින් නම් වශෙයන් සඳහන් කරන්න 

මම කැමැති නැහැ. ෙමතැන ඒ අය නැහැ. ඇතුෙළේ ඉන්නා අයෙග් 
වාර්තා දිහා බැලුවාම, ෙම්වා තවත් කරන්න ගිෙයොත් තවත් බිලියන 
424කින් ණය ඉහළ යයි. ඒ ෙගොල්ලන් කියන විධියට ෙනොෙවයි, 
අද ලංකාෙව්ත් පිටත් ෙවෙළඳ ෙපොළ කියාත්මක කරන්ෙන්. ඒ 
නිසා අපිට ෙමය දියුණු කරලා එතැන ෙතල් රඳවාෙගන ඒවා 
ඉන්දියාවටයි, ලංකාවටයි ෙබදන්න පුළුවන් කියන්ෙන්, 
තිකුණාමල වරාෙයන් යම් කිසි පෙයෝජනයක් අර ගන්න පුළුවන් 
කියන එකයි.  

තුන්වනුව කථා කෙළේ, ෙකොළඹ වරාෙය් East  Terminal එක 
ගැනයි. ඒක ආණ්ඩුවටම අයිති එකක් ෙනොෙවයි. එය සකස් කළාට 
පසුව අපිට ඕනෑ විධියකට කියාත්මක කරන්නයි බලන්ෙන්. ඇත්ත 
වශෙයන්ම අපි දැන් බලන්ෙන්, පාලන ආයතනය හැටියට අෙප් 
වරාය අධිකාරිය පවත්වා ෙගන යන්නයි. එතැන කිසි විෙටක වරාය 
අධිකාරියටම කියා භාර දුන්ෙන් නැහැ. වරාය අධිකාරිය ෙම්ක 
අවසන් කරන අවස්ථාෙව්දී East  Terminal එක අපට, රජයට, 
ඕනෑ විධියට තීරණය කරන්න ලබා දුන්නා. ඒ අනුව තවත් අය 
ෙමතැනට බඳවා ගන්න අප තීරණය කළා.  

අෙප් සංස්ථාවත්, වරාය අධිකාරියත්, අෙනක් අයත් එකට 
එකතු ෙවලා කටයුතු කරලා ෙම් රෙට් වරාය ක්ෙෂේතය දියුණු 

කරලා එන නැව් පමාණය වැඩි කර ගැනීමයි අෙප් පධානම 
අරමුණ. ඒ එන නැව් සංඛ්යාව වැඩි කර ගන්න බැරි නම් එකක්වත් 
කරලා වැඩක් නැහැ. එන නැව් සංඛ්යාව වැඩි කර ගන්න පුළුවන් 
ෙවන්න ඕනෑ. හම්බන්ෙතොටට එන නැව් සංඛ්යාව වැඩි කර ගන්න 
ඕනෑ. ෙකොළඹ වරායට එන නැව් සංඛ්යාව වැඩි කර ගන්න ඕනෑ. 
ෙම් රෙට් ෙතල් ටැංකිවල ලංකාවටත්, ඉන්දියාවටත් ඕනෑ තරමට 
ෙතල් රඳා පවතිනවා නම් ෙම් රටට එන නැව් සංඛ්යාව වැඩි 
ෙවනවා. ලංකාව නාවුක ෙක්න්දස්ථානයක් බවට පත් කරන එකද, 
නැත්නම් සංස්ථාවක් යටෙත් පාලනය කරලා අලාභ ලබා ගන්න 
එකද අප කළ යුතු වැඩ කටයුත්ත? අන්න එතැනදී ඔබතුමන්ලායි 
අපයි අතර ෙවනස් මත තිෙබන්න පුළුවන්. අෙප් පරමාර්ථය 
ෙමොකක්ද? සිංගප්පූරුව වාෙග්ම ෙම් රට විශාල නාවුක 
ෙක්න්දස්ථානයක් බවට පත් කිරීමයි. ඒ සඳහා වැඩ කටයුතු කරන 
ගමන් අෙප් අත් දැකීම් අනුව අපි බලමු ෙකොෙහොමද ෙම් කටයුතු 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් කියලා. ෙම් එකකින්වත් රජයට පාඩුවක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙපොඩි අවස්ථාවක් ෙදන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට පැහැදිලි කර ගැනීම් ෙදකක් සඳහා අවස්ථාව 

 දුන්නා. ගරු අගමැතිතුමනි, ෙමතුමාට -[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අගමැතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා කියනවා  ආර්ථිකෙය් ඇති වී 

තිෙබන ෙම් අර්බුදයත් එක්ක ෙම් ආයතන කාර්යක්ෂම කරන්නත් 
ඒ ආයතනවල පධානම වගකීම් පුළුල් කර ගැනීම සඳහාත් 
ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම තමයි හිතකර ෙවන්ෙන් කියලා. හැබැයි, 
ෙම්ක අලුත් වට්ෙටෝරුවක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති, 
අෙප් රෙට් ෙප්ශ කර්මාන්තය ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න ෙම් 
විධියටම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙයෝජනාව ෙගනාවා. ඒ කියන්ෙන්, 
මත්ෙතෙගොඩ, පූෙගොඩ, තුල්හිරිය ෙරදි කම්හල්වලට. හැබැයි, අද 
ෙරදි කම්හල් එකක්වත් ඉතුරු ෙවලා නැහැ. ඊට පස්ෙසේ ෙම් 
ෙයෝජනාවම ෙගනාවා, කන්තෙල් සීනි සමාගම සහ හිඟුරාන සීනි 
කර්මාන්තශාලාව සඳහා. ෙමොකක්ද ඇති ෙවලා තිෙබන පතිඵලය? 
ෙම් ෙයෝජනාවම තමයි ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හලටත් ෙගනාෙව්. 
ෙමොකක්ද ඇති ෙවලා තිෙබන පතිඵලය? එහි මැෂින් ටික පරණ 
යකඩවලට විකුණුවා. ඔරුවල වාෙන් සංස්ථාවත් එෙහමයි. ඒක 
දැන් යන්තමින් පවත්වාෙගන යනවා. ඒත්, විකුණලා එෙහට 
ෙමෙහට ගිහිල්ලා ඉවර ෙවලා. ෙම් විධියට අෙප් රෙට් වැදගත් 
රාජ්ය ආයතන ගණනාවක් ආණ්ඩුවට බරක්ය කියලා 
කාර්යක්ෂමතාවට ෙගන ඒම සඳහා, වඩාත් වැඩි පතිලාභ ලබා 
ගැනීම සඳහා කියලා ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙමන් ලැබුණු පතිඵල 
ෙමොනවාද?  ඇස් ඉදිරිපිටම ෙපෙනන්න තිෙබන ෙද් තමයි ඒවා 
අසාර්ථක වීම.  

විෙශේෂෙයන් වතු ක්ෙෂේතය අත්හරින ෙකොටත් එෙහම කිව්වා. 
දැන් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා 
දන්නවා, ෙමොකක්ද වතුවල ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය කියලා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ නිසා අෙප් ඇස් ඉදිරිපිට ඕනෑවටත් වඩා වැඩිෙයන් සාක්ෂි 
තිෙබනවා, ෙම් රාජ්ය ආයතන විශාල පමාණයක් ෙපෞද්ගලීකරණය 
කිරීම හරහා පතිලාභ ලැබුණා ද, ඒවාෙය් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි 
වුණාද, එෙහම නැත්නම් රෙට්, ජාතික ආර්ථිකෙය් විශාල පංගුවක් 
නිෙයෝජනය කරන ක්ෙෂේත අත් හැරියාද කියන එක 
සම්බන්ධෙයන්. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, නැවත ෙම් 
කියාවලිය  ආරම්භ කරන්න ෙපර අඩුම තරමින් ආණ්ඩුව විසින් 
ෙමෙතක් ෙපෞද්ගලීකරණය කරන ලද ආයතන පිළිබඳව 
සමීක්ෂණයක් කරලා වාර්තාවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව  එකම වට්ෙටෝරුව, රාජ්ය අයිතිය 
අත්හැරීම කියන සූතය අසාර්ථක වී තිෙබන බවයි ෙපන්නුම් කර 
තිෙබන්ෙන්. එම නිසා මම ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි, 
ෙමම තීරණ ගනු ලැබුෙව් මීට ෙපර ෙපෞද්ගලීකරණය කරන ලද 
ආයතන පිළිබඳව යම් සමීක්ෂණයක් සිදු කරලාද කියලා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම මුලින්ම වරාය ගැන කියන්න කැමැතියි. එතැනත් රුපියල් 

බිලියන 240ක් ෙගවන්න තිෙබනවා. එෙහම නම් අපට කිසි විෙටක 
ඒක ෙගවන්න බැරි ෙවනවා. ඒ සඳහා යම් කිසි කමෙව්දයක් 
අවශ්යයි. ෙම් සමහර සංස්ථාවලට කරන්න තිෙබන්ෙන් ණය 
ෙගවන එකයි.   

ෙදවනුව, ෙම් රටට ෙරදි ෙගෙනන එක නවත්වන්න කියලා 
ඔබතුමා කියනවා නම්, එෙහම නම් අපට පුළුවන්, එය කියාත්මක 
කරන්න. ෙමොකක්ද, ෙමතැන සිදු වුෙණ්? ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ 
සංස්ථාවලට තරග කරන්න බැරි වුණා. ඉස්සර අපි ලංකාෙව් 
සංස්ථාවලට ෙරදි ෙග ෙනන එක සීමා කළා. විවෘත ආර්ථිකෙය්දී 
අපි ෙරදි ෙගෙනන්න ඉඩ දුන්නා. ඉස්සර ෙරදි ෙගෙනන්න ඉඩ 
දුන්ෙන්  නැත්ෙත් ජනතාව ඝණ්ටාර මාර්ක් ෙරදි ගත්ෙත් නැති 
නිසායි. ජනතාව ගත්ෙත් අෙනක් ෙරදි. අපි  ෙවනත් විධියකට 
අඳින්න පටන් ගත්තා. ඇත්ත වශෙයන්ම මම කර්මාන්ත ඇමති 
වශෙයන් සිටි කාලෙය්දී තුල්හිරිය ෙප්ෂකර්මාන්තශාලාව වාෙග් 
ඒවා කියාත්මක කළා. ඊට පසුව නැ ෙඟනහිර ආසියාෙව් අර්බුදය 
නිසා ඒවාත් කඩා ෙගන වැටුණා. ඒ ෙවනුවට අද අපට තිෙබනවා, 
ඇඟලුම් කර්මාන්තයක්. ඒ ඇඟලුම් කර්මාන්තෙයන් කී ෙදෙනකුට 
රැකියා ලබා ෙදනවාද?  ෙකොච්චර විෙද්ශ විනිමය ලබා ෙදනවාද? 
ෙලෝකෙය් හැම තැනම ආර්ථික පරිවර්තනයක් සිදු ෙවනවා. 
ෙසෝවියට් ෙද්ශෙය් එෙහම කර්මාන්තශාලා ගණනාවක් වසා දමා 
තිෙබනවා. දැන් ඒ අයෙග් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ඛනිජ ෙතල්වලට ෙසෞදි අරාබිය සමඟ එකඟත්වයකට ඇවිල්ලා 
තමන්ෙග් මිල පාලනය කරන තත්ත්වයකට එන්නයි.  

චීනය දිහා බලන්න. චීනෙය් විශාල ෙපෞද්ගලික අංශයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. ආණ්ඩුෙව් සමහර අංශ දැන් ෙපෞද්ගලික අංශ 
සමඟ එකට වැඩ කරනවා. අෙනක් ඒවා වසා දමලා තිෙබනවා. 
අෙනක් ඒවා සාර්ථකව ෙගන යනවා. ව්යාපාර හැටියට රජෙය් 
අංශෙයන් සාර්ථකව පවත්වා ෙගන යන්න පුළුවන් ඒවා අපිත් 
පවත්වා ෙගන යමු. එෙහත් අෙප් මූලික වැඩ කටයුත්ත වන්ෙන් 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ආදායම වැඩි කිරීමයි; අධ්යාපනය දියුණු 
කිරීමයි; ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය දියුණු කිරීමයි; නිවාස ලබා දීමයි. ෙම් 
සියල්ලටම ආදායමක් ලබා ගන්න එක තමයි අෙප් පධාන කාර්යය. 
අන්න ඒ කමෙව්දය සිදු ෙවන එකක් අපට කියන්න. ඉන්දියාවත් 
දැන් සංස්ථා පවත්වා ෙගන යන්න බැරි තත්ත්වයකයි ඉන්ෙන්. 
චීනෙය්ත් දැන් බැංකු ගණනාවකට ණය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසාම ණය ෙදන පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. සමහර විශාල 

ඒවා තිෙබනවා. ඒවා අලුත් ඒවා. State-owned enterprises, 
China Harbour Engineering Company වාෙග් අලුත් ඒවා ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අසාර්ථක ෙවන ඒවාත් තිෙබනවා. 
අපි බලන්ෙන් අෙප් තිෙබන ඒවා සාර්ථක කර  ෙගන ඉදිරියට 
යන්නයි.  ඕනෑනම් අපි අලුත් ව්යාපාර ආරම්භ කරන්නම්. වැවිලි 
අංශෙය්දී රජයට තිබුණු විශාල බරක් නැති වුණා. සමහර වැවිලි 
සමාගම් සාර්ථකයි. අනික් වැවිලි සමාගම් හරියට වැඩ කටයුතු 
කරෙගන ගිෙය් නැහැ. අපි අසාර්ථක වුණු වැවිලි සමාගම් 
ෙමොනවාද කියලා බලලා, ඒ ගැන ඇගයීමක් කරලා, කරන්න ඕනෑ 
ෙවනස්කම් කරන්නම්. අපි වෘත්තීය සමිති එක්කත් සාකච්ඡා 
කරෙගන යනවා, ගත යුතු පියවර කුමක්ද කියලා.  

සමහර රාජ්ය සංස්ථා රජය විසින් ෙපෞද්ගලීකරණය කළා; 
ජනතාකරණය කළා. සමහර සංස්ථා කළමනාකරණ පශ්න 
ෙහේතුෙවන් පවත්වාෙගන යන්න බැරි නිසා වහලා දැම්මා. අනික් 
ඒවා ඇත්ත වශෙයන්ම සාර්ථක වුණා. කැලණි ටයර් සංස්ථාව දිහා 
බලන්න. අද වනෙකොට කැලණි ටයර් සංස්ථාව පිට රටට ටයර් 
යවනවා. ඒ තත්ත්වයට කැලණි ටයර්  සංස්ථාව පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය්ත් විශාල සමාගම් කීපයක් අද 
වහලා තිෙබනවා. රජෙය් අංශෙය් වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙය්ත් 
අලුත් ව්යාපාර ආරම්භ කරලා සමහර ව්යාපාර වහන්න සිදුෙවලා 
තිෙබනවා. අෙප් අරමුණ, ෙහොඳ ආදායමක් ලැෙබන ආකාරෙය් 
රැකියා ෙම් රෙට් වැඩි කිරීමයි. ෙහොඳ ආදායමක් ලබා දීලා, ආර්ථික 
වශෙයන් ශක්තිමත් ජනතාවක් බිහි කර ගැනීම තමයි අෙප් 
අරමුණ. අපි ඒ අරමුණ කරා යන්න ඕනෑ.  

ෙම්  මුදල් සියල්ලම අපි ෙගවන්න යනවා නම් නිදහස් 
අධ්යාපනය නවත්වන්න ෙවනවා; නිදහස් ෙසෞඛ්යය නවත්වන්න 
ෙවනවා; නිවාස ෙදන එක නවත්වන්න ෙවනවා; ගම්වලට මුදල් 
ෙදන එක නවත්වන්න ෙවනවා. ෙම් ආණ්ඩුවට තිෙබන්ෙන් 
ජනතාව දියුණු කරන ආකාරෙය් සැලැස්මක් ඉදිරියට ෙගන යෑමයි. 
ආර්ථිකය දියුණු ෙවනවා නම් ජනතාව දියුණු ෙවනවා. ජනතාවෙග් 
අතට තමයි අපි ෙම් අයිතිය ලබා ෙදන්න  ඕනෑ. අද ජනතාවට 
ෙනොෙවයි අයිතිය ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. නිලධාරින් කීප ෙදෙනකු, 
ඇමතිවරු කීප ෙදෙනකු විටින් විට මාරු ෙවනවා. ඒ අය තමයි 
ෙම්වා පාලනය කරන්ෙන්.  ඕක තමයි, යථාර්ථය.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මැතිතුමා. 

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

පශ්නය අහනවා. ෙයෝජිත නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
අන්තර්කාලීන විධිවිධානයක් හරහා ෙහෝ ජනමත විචාරණයක් 
හරහා ෙහෝ වර්තමාන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආයු කාලය ෙහවත් කාල 
සීමාව ව්යවස්ථාෙවන් නියම කර ඇති වසර පහ ඉක්මවා දිගු කර 
ගැනීමට ආණ්ඩුව සැලසුම් කර ඇත්ද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සකස් කරන්ෙන් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පත් කරපු ව්යවස්ථාදායක සම්පාදක 
මණ්ඩලයයි, සම්බන්ධීකරණ ෙකොමිටියයි. ඒ සඳහා විවිධ අය 
ෙතෝරාෙගන තිෙබනවා. ආණ්ඩුව ෙනොෙවයි, එතැන වැඩ කටයුතු 
කරන්ෙන්. ඒකාබද්ධව වැඩ කටයුතු කරන්න තමයි අපි බලන්ෙන්. 
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ආණ්ඩුව ෙමතැනට ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලාත් නැහැ. ෙමොකද, 
ෙමතැන නිෙයෝජනය ෙවන්ෙන් ෙමෙහේ තිෙබන ෙද්ශපාලන 
පක්ෂයි. ෙම් ආණ්ඩුව එක පක්ෂයක ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා 
විවිධ අදහස් අපි ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. තවම වාර්තාව සකස් 
කරලා නැහැ. මම දන්නා හැටියට ආණ්ඩුවට අයිති ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ නම් ආණ්ඩුෙව්  -වර්තමාන පාර්ලිෙම්න්තුෙව්- කාල සීමාව 
වැඩි කරන්න කියලා කිසිම ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. 
එපමණයි මට කියන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුව හැටියට අපි එවැනි 
ෙයෝජනා දීලා නැහැ. ආණ්ඩුවට අයත් පක්ෂවලිනුත් එවැනි 
ෙයෝජනා දීලා නැහැ.  

උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමාත් ෙම් කාරණය පිළිගන්න 
ඕනෑ. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා හැටියට 
ඇවිල්ලා පූර්ණ විධායක බලතල සහිත ජනාධිපතිවරයකු හැටියට 
ජයගහණය කළාට පස්ෙසේ එතුමාම ෙයෝජනා කළා, ෙම් බලතල 
ඉවත් කරන්න කියලා. මීටත් වඩා බලතල ඉවත් කරන්න කියලා 
එතුමා ෙයෝජනා කළා. නමුත්, ඒ සඳහා ජනමත විචාරණයකට 
යන්න සිදු ෙවයි කියලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් තීන්දුවක් දුන්නා. 
එදා ඒ බලතල අඩු කරන එකටත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමා විරුද්ධ 
වුණා. ඉතින් දැන් ෙමොනවා කරන්නද? එදා එෙහම විරුද්ධ වුෙණ් 
නැත්නම් අපට ජනමත විචාරණයකට යන්න තිබුණා. 
ජනාධිපතිතුමා කැමැත්ෙතන්ම ඒ බලතල අඩු කළා. ෙම් 
ආණ්ඩුවත් ඒකට ඉඩ දුන්නා. ඒ වාෙග්ම ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා 
නැති කරලා තිබුණා. අපි ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා නැවත 
පිහිෙටව්වා. ඒවාත් කෙළේ දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන්.  නීත්යනුකූල අග විනිශ්චයකාරතුමිය අපි ආපහු 
ඒ තනතුරට පත් කළා. ව්යවස්ථාදායක සභාවට දැන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුත් සම්බන්ධ ෙවලා ඒ බලය කියාත්මක 
කරනවා. ෙම්ක බලයට කෑදර පක්ෂවල ලක්ෂණයක් ෙනොෙවයි.  
අපට ඕනෑ කරන්ෙන් පජාතන්තවාදය තවත් ශක්තිමත් කරන්නයි; 
බලය තවත් විමධ්යගත කරන්නයි; ජනතාව  ඒ සඳහා එකතු කර 
ගන්නයි. ඒ නිසා  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාල සීමාව දිගු කරන්න 
කියලා ෙයෝජනාවක් අප තුළ නැහැ.   

ඒ කාලෙය් ජනාධිපතිෙග් ධුර කාලය වාර ෙදකකට සීමා වුණා. 
ඔබතුමන්ලා ෙන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා ඒකත් ෙවනස් 
කෙළේ. දැන්  අෙපන් අහනවා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාලය දිගු 
කරනවාද කියලා. ජනාධිපතිෙග් ධුර කාලය වාර ෙදකකට වඩා 
වැඩි කරන්න ජනතාව ලෑස්ති නැහැ. ජනතාවෙග් මතය තමයි අපි 
නිෙයෝජනය කෙළේ. නමුත්, තුන්ෙවනි වතාවටත් ජනාධිපති ධුරයට 
එන්න තරග කළා.  ඔබතුමන්ලා අෙපන් ෙම් පශ්නය අහන්ෙන් 
නැතිව අපට කියන්න, ඇයි  ජනාධිපතිෙග් ධුර කාලය දීර්ඝ කරපු 
එක ගැන දැන් ජනතාවෙගන් සමාව ඉල්ලන්ෙන් නැත්ෙත් කියලා? 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුෙව් කිසිම පක්ෂයකින් එවැනි 

ඉල්ලීමක් නැහැයි කියලා අගමැතිතුමන් පකාශ කළා. නමුත්, 
ආණ්ඩුෙව් නිල පධානියා වන, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායකයා 
වන  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා ළඟින් තියාෙගන මාතර 
පැවැති හවුල් ආණ්ඩුෙව් පළමුවැනි සංවත්සරෙය්දී කිව්වා, "කවුරු 
අකැමැති වුණත්, ෙම් ආණ්ඩුව තවත් වසර පහක් පවත්වා ෙගන 
යනවා" කියලා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කාලය අවුරුදු පහයි. ෙම් වනෙකොට අවුරුද්දක් අවසන් ෙවලා 
තිෙයද්දීත්, තවත් අවුරුදු පහක් ෙම් ආණ්ඩුව පවත්වාෙගන යනවා 
කියපු නිසායි මම ෙම් පශ්නය ඇහුෙව්. [බාධා කිරීම්] අෙනක් 
මන්තීවරුන්ෙගන් ෙනොෙවයි, මම ෙම් පශ්නයට අගමැතිතුමාෙගන් 
උත්තර බලාෙපොෙරොත්තු  ෙවනවා.  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමාෙග් සන්ධානෙය් නායක, 

ෙම් රෙට් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා මාතරදී,- 
[බාධා කිරීමක්] ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානයට අයිති නැත්නම් ෙමවැනි පශ්නයක් මතු 
කරන්න  එතුමාට ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න බැහැයි කියලා මම 
කියනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානයට අයිති නම්, මම දන්න හැටියට එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙය් සභාපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමායි. 
ඉස්සරෙවලා කියන්න කවුද ඔබතුමාෙග් නායකයා කියලා. 
ඔබතුමා කියනවා නම්, "එතුමා මෙග් නායකයා ෙනොෙවයි" 
කියලා, එෙහනම් ඔබතුමා ෙකොෙහොමද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්ෙන්? 
ඔබතුමා පිළිගන්නවාද, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
නායකයා ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමායි කියලා? ඔබතුමා 
අයිති එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයටද? ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය අමතක කරන්න. මම කියන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
නායකයා ගැන ෙනොෙවයි. එදා ඒ ෙව්දිකාෙව් හිටිෙය් එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් අය. ඒ අය එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙයන් තරග කරලා තමයි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
ඉන්ෙන්. එතුන්ලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙයන්. එතුමන්ලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් තරග 
කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් නැහැ. ෙම් සන්ධානය  කෑලි 
කෑලිවලට ෙවන් කරන්න හදන්ෙන් ෙමොකටද? දැන් ඔබතුමා 
ෙමතැන කියන්ෙන් ඔබතුමාට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් 
ෙවන්න අයිතියක් නැහැ කියලාද? ඒක මට කියන්න. 
ජනාධිපතිතුමා මාතරදී කිව්ෙව් ෙමොකක්ද කියලා මම කියන්නම්.  

 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ෙකොෙහද යන්ෙන්, මල්ෙල ෙපොල්. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
මල්ෙල ෙපොල් කියන්ෙන් ඔබතුමා ෙන්.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජනාධිපතිතුමා කිව්ෙව්, "අපි 

ඉස්සරෙවලාම ආෙව් අවුරුදු ෙදකකට, ඊට පසේසේ අපි අවුරුදු 
පහක් යනවා" කියලා. මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ  ඕනෑ නම් තව 
අවුරුදු පහක් යනවා කිව්වා. ඔබතුමාට මම කියනවා ඕනෑ නම් 
දැන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට බැ ෙඳන්න කියලා.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු අගමැතිතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. ඍජු 

පිළිතුරක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් මම ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්. 
ඔබතුමන්ලා පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොෙවයි, ''ආණ්ඩුව'' කියන එක 
අර්ථ දක්වන්ෙන් විධායකෙය් පධානියා වන ජනාධිපතිතුමාෙගන්. 
පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙයන් පස්ෙසේ අගමැතිතුමා, ඇමතිවරු 
ඔක්ෙකෝම අලුතින් පත් වුණා. ඔබතුමා දන්නවා ඇති අද සුවිෙශේෂී 
දවසක් බව. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 30 සහ 31 ව්යවස්ථා සමඟ 
කියැවිය යුතු ජනාධිපතිවරණ පනෙත් 2වැනි වගන්තියට අනුව අද 
සිට හරියටම වසර තුනකින් ජනාධිපතිවරණය පකාශයට පත් කළ 
යුතු ෙවනවා. එවැනි පදනමකදී ආණ්ඩුව වසර පහක් ඉදිරියට 
ගමන් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක පැහැදිලි කර ෙදන්න 
ඔබතුමාට පුළුවන්ද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙම්ක තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. තවම පරණ කාෙල්. බලය 

තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ඉදිරිපත් 
වුණාම, ඔබතුමා ඒකට එකඟ ෙවනවාද නැද්ද කියලා කියන්න. 
එතෙකොට අපට ඒ ගැන දැන ගන්න පුළුවන්. එෙතක් මට කියන්න 
ෙදයක් නැහැ. මට තිෙබන්ෙන්  සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරන්නයි. ඊට පස්ෙසේ ඔබතුමන්ලාට ඒ ගැන තීරණය 
කරන්න පුළුවන්. අපි දන්න හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුවට තමයි බලය 
එන්න ඕනෑ. ඔබතුමාත් ඒකට කැමැති නම් ඒ අනුව අපි වැඩ කරමු.  

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

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න මම 

ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාට භාර ෙදනවා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පැහැදිලි කර ගැනීමක් කරන්නයි අවසර ඉල්ලුෙව්. ගරු 

අගමැතිතුමා පිළිතුරු ෙදන්න කැමැතිද?  කැමැති නම් එතුමාට 
අවස්ථාව ෙදන්නම්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මීට කලිනුත් ෙවනත් මන්තීවරෙයක් 

පශ්නයක් ඇහුවාම,  එයට අදාළව තවත් ෙකෙනක් අතුරු පශ්න 
ඇහුවා.  

 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, හරි. ඔබතුමා අහන්න. 
 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒක ඉවසා ෙගන ඉන්න පුළුවන්. අපි අතුරු පශ්න අහන ෙකොට 

නලියන්ෙන් ෙමොකද කියලා මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙමොකක් 
ෙහෝ  අසනීපයක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය ගරු මංගල 
සමරවීර මැතිතුමා උතුෙර්දී පකාශයක් කර තිෙබනවා නව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙනොවැම්බර් මාසෙය් අය වැය ඉදිරිපත් 
කිරීමට ෙපර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ඒමට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවාය කියලා. අපි ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් දැන ගන්න 
කැමැතියි, ඔබතුමන්ලා ඉලක්ක කර ෙගන ඉන්ෙන් ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය් අය වැය ඉදිරිපත් කිරීමට ෙපර ඒ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන එන්නද, එෙහම නැත්නම් ඉන් පසුව කුමන 
කාල පරිච්ෙඡ්දයකදී ෙගන එන්නද කියලා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඇත්ත වශෙයන්ම මම ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමාෙගන් ඒ 

ගැන ඇහුවා. එතුමා කිව්වා එෙහම ෙනොෙවයි පකාශ කෙළේ කියලා. 
ෙකොෙහොමත් අපි ඒ ගැන පකාශයක් කර තිෙබනවා. ඒක කර 
ෙගන යන්ෙන් ආණ්ඩුෙවන් ෙනොෙවයි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලෙයන්.  අපි උත්සාහ කරන්ෙන් ෙම් වසර තුළදී  ඒ 
සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්නයි. ඒ වාර්තාව 
අය වැයට ඉසස්රෙවලා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම්, අපි අය 
වැයට ඉස්ෙසල්ලා ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඒ වාර්තාවට ලැෙබන 
පතිචාරය අනුව තමයි ඊට වඩා ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ඒවා 
තීරණය කරන්න අපට පුළුවන් වන්ෙන්. එය ආණ්ඩුව කරන 
වැඩසටහනක් ෙනොෙවයි. එය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා මණ්ඩලය ගත 
යුතු කියා මාර්ගයක්; තීරණයක්. ඒ නිසා එය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලයට භාර ෙදනවා. මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා කිව්වා, 
එතුමා කිව්ෙව් ඒ විධියට ෙනොෙවයි කියලා. අපි ඉස්ෙසල්ලා 
වාර්තාවක් ලබා ගන්නයි යන්ෙන් කියලා පකාශ කළාම, එතුමා 
කිව්වා ඒක හරි කියලා. එච්චරයි එතැන සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට, වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න.  පශ්න අංක 1, 

ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මන්තීතුමා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අවස්ථාවක් ෙදන්න. 

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 

කරනවා, ස්ථාවර නිෙයෝග 126 ෙකෙරහි. එහි ෙපොදු ව්යාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාව පිළිබඳ විධිවිධානයක් තිෙබනවා. ඊෙය් 
දිනෙය්දී - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භ කරන්න ෙපර  ඒ ගැන කියන්න  

ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්. 
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පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ෙප්රාෙදණිය - ෙදල්ෙතොට - රිකිල්ලගසක්ඩ 
මාර්ගය: සංවර්ධනය  

ேபராதைன -ெதல்ெதாட்ட- ாிக்கில்லகஸ்கட தி : 
அபிவி த்தி 

PERADENIYA-DELTHOTA-RIKILLAGASKADA ROAD: 
DEVELOPMENT 

458/’16 
1. ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 

(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(1) : 

(අ) (i) පසු ගිය වකවානුව තුළ මහනුවර දිසත්ික්කෙය් 
විවිධ සංවර්ධන ව්යාපෘති කියාත්මක කළද, 
ෙප්රාෙදණිය සිට ෙදල්ෙතොට දක්වා වූ පධාන 
මාර්ගය සංවර්ධනය ෙනොකිරීම නිසා ෙපොදු මහ 
ජනතාවෙග් ගමනාගමන කටයුතුවලට බාධාවක් වී 
තිෙබන බව දන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ෙප්රාෙදණිය නගරෙය් සිට ෙදල්ෙතොට 
රිකිල්ලගසක්ඩ දක්වාත්, ෙප්රාෙදණිය, ගලහ 
පාලම හරහා ෙදල්ෙතොට දක්වාත් එම පධාන 
මාර්ග කාපට් කර නවීකරණය කිරීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா:  

(அ) (i) கடந்த காலங்களில் கண்  மாவட்டத்தில் 
பல்ேவ  அபிவி த்தித் திட்டங்கள் நைட ைறப் 
ப த்தப்பட்டேபாதி ம், ேபராதைனயி ந்  
ெதல்ெதாட்ட வைரயான பிரதான தி 
அபிவி த்தி ெசய்யப்படாைமயினால் ெபா  
மக்களின் ேபாக்குவரத்  நடவ க்ைகக க்கு 
இைட றாக உள்ளெதன்பைத அறிவாரா; 

 (ii) ஆெமனில், ேபராதைன நகாி ந்  ெதல் 
ெதாட்ட, ாிக்கில்லகஸ்கட வைர ம், ேபராதைன 
கலஹா பாலம் ஊடாக ெதல்ெதாட்ட வைர ம் 
ேமற்ப  பிரதான திக க்கு காப்பட் இட்  
ந னமயப்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக ேமற் 
ெகாள்வாரா; 

 என்பைத ம்அவர்  இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the  Minister of Higher Education and   

Highways: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware of the fact that although 
different development projects were 
implemented in the Kandy District during 
the past period, the main road from 

Peradeniya to Delthota was not developed, 
thereby posing a hindrance to 
transportation activities of the public; and 

 (ii) if so, whether steps will be taken to carpet 
and renovate the main roads from 
Peradeniya town to Delthota, 
Rikillagaskada and from the Galaha bridge 
of Peradeniya to Delthota? 

(b) If not, why? 
 

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

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්.  

  සංවර්ධනය කළ යුතු මහාමාර්ගයක් ෙලස හඳුනා 
ෙගන ඇත. 

 (ii) ෙප්රාෙදණිය - ෙදල්ෙතොට - රිකිල්ලගසක්ඩ 
මාර්ගය (කිෙලෝමීටර් 0+000 සිට කිෙලෝමීටර් 
52+920 දක්වා) ඉදිරි මාර්ග  සංවර්ධන 
ව්යපෘතියකට ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.  

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

We are doing it under a bank-funded project.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 2 - 465/'16- (2), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා 2015 ජනවාරි 13වන දින ඉදිරිපත් 

කළ පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක් කල් ඉල්ලනවා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
පශ්නය ඉදිරිපත් කළ දිනය මා කිව්ෙව්, ඒක දැනෙගනයි, ගරු 

කථානායකතුමනි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ඒෙක් වැරැද්දක් තිෙබනවාද? 

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

 
රබර් පාලන මිල කියාත්මක ෙනොවීම: වගාකරුවන්ට 

සහන 
இறப்பர் கட் ப்பாட்  விைல அ ல் இல்லாைம : 

உற்பத்தியாள க்கு நிவாரணம் 
NON-IMPLEMENTATION OF RUBBER CONTROL PRICE: RELIEF 

FOR GROWERS 
480/’16 

3. ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) කෑගල්ල හා කළුතර දිස් තික්කවල ෙවෙසන 
ජනතාවෙගන් බහුතරයකෙග් ජීවන වෘත්තීය රබර් 
කිරි කැපීම බවත්; 

 (ii) දැනට මාස ගණනක සිට රබර් කිරි මිල හා වියළි 
රබර් ෂීට් මිල පහත මට්ටමක පවතින බවත්; 

 (iii) එයට පිළියමක් වශෙයන් රජය විසින් රබර් 
කිෙලෝවකට රු. 350/- ක පාලන මිලක් නියම කළ 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) නියම කළ පාලන මිල ෙවළඳ ෙපොළ තුළ දැනට කියාත්මක 
ෙනොවන බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ) එෙසේ නම්, රබර් කිරි කැපීම ජීවන වෘත්තීය කරගත් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් ගනු ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද යන්න 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா:  
(அ) (i) ேககாைல மற் ம் க த் ைற மாவட்டங்களில் 

வா ம் மக்களில் ெப ம்பாலாேனாாின்  வாழ்க் 
ைகத் ெதாழில் இறப்பர் பால் ெவட் தலாகும் 
என்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  பலமாத காலமாக  இறப்பர் பா ன் 
விைல மற் ம் உலர்ந்த இறப்பர் ஷீட் ன் விைல  
கீழ் மட்டத்தில் நில கின்றெதன்பைத ம்; 

 (iii) இதற்கான தீர்வாக அரசாங்கத்தினால் ஒ  
கிேலா இறப்ப க்கு பா 350/- கட் ப்பாட்  
விைல நிர்ணயிக்கப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட் ப்பாட்  விைல சந்ைதயில் 
தற்ேபா  அ ல் இல்ைல என்பைத அவர் 
ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) ஆெமனில், இறப்பர் பால் ெவட் வைத வாழ்க்ைகத் 
ெதாழிலாகக் ெகாண்ட மக்க க்காக ேமற் 
ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Plantation Industries: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the occupation of the majority of the people, 
who are living in Kegalle and Kalutara 
Districts, is rubber tapping; 

 (ii) the prices of latex and dry sheet rubber are 
in a lower level since few months; and 

 (iii) the Government stipulated a control price of 
Rs. 350/- for a kilogram of  rubber, as a 
remedial measure? 

(b) Will he admit that the stipulated control price is 
not effective in the market by now? 

(c) Will he inform this House, if so, of the measures 
that will be taken on behalf of the people whose 
livelihood is rubber tapping? 

(d) If not, why? 
 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. 

(ආ) ඔව්. 

රබර් මිල පහත වැටීම ෙද්ශීයව පැන නැඟුණු ගැටලු 
ෙහේතුෙවන් ඇති වූවක් ෙනොව, ෙගෝලීය තත්ත්වයකි.  

Hon. Speaker, you as a former rubber trader know that  
global oil prices affect the rubber prices as well. That is 
what has happened in our country.  

ෙලොව පුරා  රබර් වගා කරන සියලුම රටවලට ෙමම තත්ත්වය 
ෙපොදුය. ෙමබඳු මිල පාලන කමයක් කියාත්මක කිරීෙමන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වූෙය් කුඩා රබර් වතු හිමියන්ට ෙකටි කාලීන 
සහනයක් සැලසීම ෙව්. එම සහන කාල සීමාව තුළ ව්යාප්ති ෙසේවා 
විධිමත් කිරීම තුළින් කුඩා රබර් වතු හිමියන්ට ලබා ෙදන 
උපෙද්ශක ෙසේවා  වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීමටද, දැනටද කුඩා රබර් 
වතු හිමියන් ෙවත පිරිනැෙමන සහනාධාර කම තවදුරටත් 
කියාත්මක කිරීමටද කටයුතු කර ඇත. ඒ අනුව කුඩා රබර් වතු 
හිමියන්ෙග් ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම මඟින් ඔවුන්ෙග් ආදායම 
ඉහළ නැංවීමට අවශ්ය මූලික පියවර එම සහන කාලය තුළ ගනු 
ලැබ ඇත. ෙමබඳු සහතික මිල කමයක් කියාත්මක කිරීමට රජයට 
මසකට රුපියල් මිලියන 600-700 අතර මුදලක් දැරීමට සිදු වනු 
ඇති බව ගණන් බලා ඇත. එබඳු පිරිවැයක් දීර්ඝ කාලීනව දරමින් 
කුඩා රබර් වතු හිමියන්ට සහන සැලසීම පාෙයෝගික ෙනොෙව්. 
ෙලොව රබර් වගා කරන ෙවනත් කිසිදු රටකද එබඳු සහතික මිල 
කමයක් අඛණ්ඩව කියාත්මක කර ෙනොමැති බව ස්වාභාවික රබර් 
නිපදවන රටවල සංගමය මඟින් ලබා දී ඇති ෙතොරතුරුවලින් ෙපනී 
ෙගොස් ඇත. We feel that we cannot sustain a long-term 
income support system.  That is the view of the Government.   

149 150 



2016  සැප්තැම්බර් 07 

(ඇ) 01.  ෙද්ශීය රබර් මිල ඉහළ නැංවීෙම් අරමුණින් අමු 
රබර් අපනයනෙය්දී අය කරන ෙසස ් බදු මුදල 
කිෙලෝවකට රුපියල් 15.00 සිට රුපියල් 4.00 
දක්වා පහත ෙහළීමට කටයුතු කර ඇත. 

 02. ෙහක්ටයාරයකට අඩු ඉඩම් පමාණයක් හිමි රබර් 
වගාකරුවන්ට ෙහක්ටයාරයකට රුපියල් 
5,000.00ක ෙපොෙහොර සහනාධාරයක් ලබා දීමට 
කටයුතු කර ඇත. 

 03. රබර් වගාකරුවන්ට රජය මඟින් පිරිනමන ව්යාප්ති 
සහ උපෙද්ශක ෙසේවා වඩාත් කාර්යක්ෂමව සිදු 
කිරීමට පියවර ෙගන ඇත. 

 04. වගා, නව වගා, අතුරු ෙභෝග වගා, වැහි ආවරණ 
ෙයදීම සඳහා වන සහනාධාර කම කියාත්මක 
කිරීමට පියවර ෙගන ඇත. 

 05. ආදායම වැඩි කර ගැනීම සඳහා ෙකටිකාලීනව 
ආදායම් ඉහළ නැංවිය හැකි කම පිළිබඳව ෙගොවීන් 
දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමා ඒ වැඩසටහන් පිළිබඳව කිව්වා. විෙශේෂෙයන්ම 
රබර් මිල පහළ වැටිලා තිෙබන්ෙන් ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළ 
තත්ත්වයක් නිසා කියලාත් කිව්වා. ඔබතුමන්ලාෙග් රජය 
රබර්වලට ෙපොෙරොන්දු වුණු මිල ලබා ෙදන්ෙන් නැති එක තමයි 
පළමුවැනි කාරණය.  එම කාරණා සියල්ලක්ම දිගින් දිගටම 
පැවතීෙගන ගිහිල්ලා අද පවතින ගැටලු මතු ෙවලා තිෙබනවා. අද, 
ෙම් රබර් වගාව අෙප් රෙටන් නැති ෙවලා යන තත්ත්වයකට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා ඇති. මෙග් ෙම් 
පශ්නය ඇතුළත මම ෙකටිෙයන් ෙම් ගැනත් අහන්න කැමැතියි. 
ඔබතුමන්ලාෙග්  රජය ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදන්ෙන්, 
අක්කර ෙදකකට සහ අක්කර ෙදකකට වඩා අඩු වැවිලිකරුවන්ට -
කුඩා වතුහිමියන්ට- පමණයි. නමුත් අෙප් පෙද්ශෙය්  අක්කර 
ෙදකකට වඩා වැඩි, අක්කර දහයකට වඩා අඩුෙවන් වගා කරන 
කුඩා රබර් වතුහිමියන් සිටිනවා.  ඒ නිසා මම ෙම් කියන කාරණය 
ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. දැන් ලබා ෙදන්ෙන්ත් අක්කරයකට 
රුපියල් ෙදදාහක් පමණයි. ඒ වාෙග්ම අක්කර ෙදකහමාරක් ෙවද්දී 
රුපියල් පන්දාහක් ලැෙබනවා. ඒ පමාණයත් මදි. ෙකෙසේ ෙවතත්, 
ෙම් වතුහිමියන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා  අක්කර දහයට වඩා 
වැඩිෙයන් වගා කරන  වතුහිමියන්ටත් ඒ සහනය ලබා ෙදන්න 
කටයුතු කරන්න බැරිද? 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි සති ෙදකකට ෙපර ෙපොල් හා රබර් 

වතුහිමියන්ට ෙහක්ෙටයාරයකට ලබා ෙදන සහනාධාරය 
ෙහක්ෙටයාර ෙදකක් දක්වා වැඩි කළා. අක්කර ෙදකක් දක්වා 
වගාකරන අයට අපි රුපියල් පන්දාහක් ෙදනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි 
ෙමම සහනාධාරය ෙදන්ෙන් ඉතාමත් දුප්පත්, ඒ වාෙග්ම අහිංසක 
කුඩා ෙපොල් හා රබර් ෙගොවියන්ටයි; ෙත් ෙගොවියන්ටයි. ඒක වැඩි 
කිරීම පතිපත්තිමය තීරණයක්. විෙශේෂෙයන්ම විශාල වශෙයන් ෙත් 
වගාකරන  වැවිලිකරුවන්ට ෙම් සහනාධාරය අපි ලබා ෙදන්ෙන් 
නැහැ.  "කුඩා වතුහිමියන්ට" කියන පතිපත්තිමය තීරණය උඩයි 
අපි ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදන්ෙන්. ඒක ෙවනස් 
කරනවාද, නැද්ද කියන එක අපි අනාගතෙය් දී සලකා බලන්නම්.  

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ඇමතිතුමනි, කුඩා වතුහිමියන් කියන්ෙන් ඇත්තටම 
වැවිලිකරුවන් ෙනොෙවයි. ඔවුන්ට අක්කර දහයකට වඩා අඩු වගා 
පමාණයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. අක්කර ෙදකහමාරක් වගා කරන 
අයට පමණක් ඒ සහනාධාරය ලබා දුන්ෙනොත්,  ඒ තුළින්  ෙම් 
කර්මාන්තය නැති ෙවලා යන්නට පුළුවන්. අද ෙවන ෙකොටත් 
ෙගොඩාක් වතුවල රබර් කපන්ෙන් නැහැ. ඒ තරමට පාඩුයි. ඒ නිසා 
කුඩා රබර් වතුහිමියන්ට  තමන්ෙග් ණය ෙගවා ගන්න බැරිව, ඒ 
වතුවල තිෙබන ගස් ටික කපන්න ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.  ගස් 
කපන්න ආරම්භ කරලා තිෙබනවා පමණක් ෙනොෙවයි, 
ෙනොෙයකුත් ගැටලු නිසා නැවත වගාවන් -නව වගාවන්- කරන 
එකත් මුළුමනින්ම නවත්වලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් රබර් 
වතුහිමියන් ආරක්ෂා කර ගන්න අවශ්යයි. එෙහම නැත්නම්,  
ඉදිරිෙය් දී රබර් මිල වැඩි වුණත්  රබර් වගාව අෙප් රෙටන් නැති 
ෙවලා යන්න පුළුවන්. එක පැත්තකින් අෙප් පරිසරය ආරක්ෂා කර 
ගැනීමත් කළ යුතු ෙවනවා. ෙමොකද ෙම් ගස් කැපීම තුළින් 
පරිසරයට හානි ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් පෙද්ශවල තිෙබන ජල 
මූලාශ ටික නැති ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා  ෙම් 
සහනාධාරය අක්කර දහයක් වගා කරන  කුඩා වතුහිමියන්ටත් 
ලබා ෙදන්න කටයුතු කෙළොත් -අඩුම තරෙම් අක්කර දහෙයන් 
පහළ වගා කරන අයටවත් ලබා ෙදන්න කටයුතු කෙළොත්- ඒක 
ඉතාමත් වැදගත් ෙවනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් රජය එදා  ෙපොෙරොන්දු 
වු ණු ෙද්වත් අඩු ගණෙන් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරයි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඔබතුමන්ලා ඒ සඳහා ෙගන යන කියා 
මාර්ගය ෙමොකක්ද ? 

 
 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ෙම් වතු විවිධාංගිකරණය කිරීෙම් තීරණය අපි ෙනොෙවයි 

අරෙගන තිබුෙණ්. සමස්තයක් වශෙයන් ෙහක්ෙටයාරයකට අඩුව 
තිෙබන කුඩා ෙත් ෙහෝ ෙපොල් ෙහෝ රබර් ඉඩම් හිමිෙයක් "කුඩා 
වතුහිමිෙයක්" කියලා පිළිෙගන තිෙබනවා.  එෙහමයි නම් කරලා 
තිබුෙණ්. අපි භාර ගන්න ෙකොටත්  තිබුෙණ් එෙහමයි. ඔබතුමා 
ඒක පිළිගන්නවා ඇති. නමුත්, ඒ විවිධාංගීකරණය ෙවනස් කිරීමට 
අපි කමෙව්දයක් අනුගමනය කරනවාද නැද්ද කියන එක තවත් 
පතිපත්තිමය පශ්නයක්.   මම ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම භාරගන්ෙන් 
නැහැ. නමුත්, අපි භාරගන්න ෙකොටත් තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්ෙව්, 
ෙත් ක්ෙෂේතය කඩාෙගන වැෙටනවා; ෙත් ක්ෙෂේතය නැති ෙවනවා 
කියලයි. එදා රුපියල් 380ට තිබුණු ෙත් කිෙලෝව දැන් රුපියල් 
515 දක්වා වැඩිෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක market එකත් එක්ක යන 
ක්ෙෂේතයක්. විෙශේෂෙයන්ම අප ට ෙලෝක ඛනිජ ෙතල් මිල පාලනය 
කරන්න බැහැ. නමුත්, රබර් වගාව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා 
අපට තිෙබන සම්පත්වලින්  කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් අපි කරනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය මම අහනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, කුඩා ෙත් වතු හිමියන් විශාල පිරිසක් සිටින නිසා 
ඔවුන් සඳහා ඔබතුමන්ලා ෙපොෙරොන්දු වුණු මුදල ලබාෙදන්න 
කටයුතු කරනවාද කියන කාරණය දැනගන්න කැමැතියි. ඒ 
වාෙග්ම  නැවත ෙත් වගාව ඇතුළු ෙත් වගාෙව් කප්පාදු කිරීම් 
සියල්ල ෙම් වන විට නතර ෙවලා තිෙබනවා. ෙසස් බද්ෙදන් 
ලබාගන්නා මුදල්වලින් නැවත වගාව සඳහා ආධාර ලබා ෙදනවාද 
කියා ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
එම B Leaf 60 programme එක යටෙත් අෙප් ආණ්ඩුෙව් දින 

සියය වැඩ සටහන තුළයි එම ස්ථාවර මිල ලබා දුන්ෙන්. දින සියය 
තුළ විතරයි ඒක ලබා දුන්ෙන්. ඒක දීර්ඝ කරනවාය කියලා අෙප් 
මැතිවරණ පකාශෙය් සඳහන් කෙළේ නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, 
ඔව්. අපි  ඒක ලබා දුන්නා. ඒ සඳහා අපි රුපියල් බිලියන 6ක් 
වියදම් කළා. 

 

ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
දැන් නිෂ්පාදනය ඉතාම පහළ මට්ටමකට පත් ෙවලා 

තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඔබතුමන්ලා ගන්නා වූ කියාමාර්ගය 
ෙමොකක්ද? නැවත වගාව සඳහා ආධාර ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කරනවාද? 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ඒ ටික අපි ලබා ෙදනවා. නැවත වගාව සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 

5ක් සහ අලුත් වගාවට රුපියල් ලක්ෂ 4ක් ලබා ෙදනවා. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
අනුරාධපුර දිසත්ික් කෙය් ගාමීය ෙරෝහල් :  

ෛවද්යවරුන්ෙග් හිඟය 
அ ராத ர மாவட்டக் கிராமிய 

ைவத்தியசாைலகள் :ம த் வர் பற்றாக்குைற 
RURAL HOSPITALS IN ANURADHAPURA DISTRICT: DEARTH 

OF DOCTORS 
 

721/’16 
4. ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 

(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) 

(අ) (i) ෙම් වනවිට අනුරාධපුර දිසත්ික්කෙය්, ගාමීය 
ෙරෝහල්වල ෛවද්යවරුන්ෙග් විශාල හිඟයක් 
පවතින බවත්; 

 (ii) ඒ ෙහේතුෙවන් ෙරෝගීන් විශාල දුෂ්කරතාවන්ට 
පත්වී සිටින බවත්; 

 (iii) අනුරාධපුර දිසත්ික්කෙය්, මැදවච්චිය පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, ඉකිරිෙගොල්ලාව ගාමෙය් 
මධ්යම ෙබෙහත් ශාලාව ෙබොෙහෝ කාලයක සිට 
වසා දමා ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෛවද්ය හිඟයක් පවතින ඉහත අ (i) හි සඳහන් 
ෙරෝහල්වලට ෛවද්යවරුන් පත්කරන දිනය 
කවෙර්ද;  

 (ii) ඉකිරිෙගොල්ලාව මධ්යම ෙබෙහත් ශාලාව ජනතාව 
සඳහා විවෘත කරන දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச் 
சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) தற்ேபா  அ ராத ரம் மாவட்டத்தின், கிராமிய 
ைவத்தியசாைலகளில் ம த் வர்க க்கான 
ெப ம் பற்றாக்குைற நில கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதன் காரணமாக ேநாயாளிகள் ெப ம் சிரமங் 
க க்கு உள்ளாகி ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 (iii) அ ராத ரம் மாவட்டத்தின், மதவாச்சி பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிவில், இக்கிாிெகால்லாவ கிராமத் 
தில் மத்திய ம த் வ நிைலயம்  பல காலமாக 

டப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ம த் வர் பற்றாக்குைற நில கின்ற ேமற்ப  (i) 
இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ைவத்தியசாைல 
க க்கு ம த் வர்கள் நியமிக்கப்ப ம் திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இக்கிாிெகால்லாவ மத்திய ம த் வ நிைலயம் 
மக்க க்காக திறந் ைவக்கப்ப ம் திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine: 

(a) Is he aware that - 

 (i) a great dearth of doctors prevail in the rural 
hospitals in Anuradhapura District;  

 (ii) the patients are faced with severe 
difficulties as a result; and 

 (iii) the central dispensary in the village of 
Ikirigollawa of the Medawachchiya 
Divisional Secretary's Division belonging to 
the Anuradhapura District has remained 
closed down for a long period of time? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the date on which doctors will be appointed 
to hospitals mentioned in (a)(i) above where 
there is a dearth of doctors; and 

 (ii) the date on which Ikirigollawa Central 
Dispensary will be opened to the public? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා (ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය 
ෛවද්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் - சுகாதாரம், ேபாசைண 
மற் ம் சுேதச ம த் வ பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இஷாக் ரஹுமான் 

அவர்களின் ேகள்விக்கு ெகளரவ அைமச்சாின் சார்பாக நான் 
பதிலளிக்கின்ேறன். 
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(அ) (i)  இல்ைல. 

 (ii)  எழவில்ைல. 

 (iii)  இக்கிாிெகால்லாவ கிராமத்தில் மத்திய ம த் வ 
நிைலயெமான்  இல்ைல. 

(ஆ) (i) ம த் வர் ெவற்றிடங்கள் நில கின்ற ைவத்திய 
சாைலக க்கு எதிர்காலத்தில் திய நியமனங் 
கைள வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப் 
பட் ள்ள .   

 (ii)  எழவில்ைல. 

(இ) எழவில்ைல. 
 
 

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
இக்கிாிெகால்லாவயில் மத்திய ம த் வ நிைலயத் க்கான 

அைனத்  buildings உம் அந்த இடத்தில் இ க்கின்றன. 
நீங்கள் இல்ைலெயன்  ெசால்கிறீர்கள். உங்களால் அங்கு 
ெசன்  அதைனப் பார்க்க ம்.  

 
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
எங்க க்குத் தரப்பட்ட தர களின்ப  அவ்வாறான 

ம த் வ நிைலயெமான்  இல்ைலெயன் தான் உள்ள .  
 

 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
தர கைளப் பார்த்   ெசால்லாமல்,  ஓர் உயரதி 

காாிைய அங்கு அ ப்பி அதைனப் பார்த்தால் நல்ல  என்  
நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

 
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
அவ்வாறான நடவ க்ைகைய  எ த் ப் பார்க்கலாம்.  
 
 

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
அங்கு  hospital க்கான building அப்ப ேய இ க்கின்ற . 

ேநாயாள ம் இல்ைல;  doctor  உம் இல்ைல.  
 
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා  
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, அதற்குாிய நடவ க்ைக 

கைள நாங்கள் ேமற்ெகாள்கின்ேறாம்.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, එතුමා ෙහොයලා බලනවා කිව්වා ෙන්. 
 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ෙහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 5 -732/'16- (1), ගරු බිමල් රත්නායක මහතා. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
ශී ලංකා මහ බැංකුෙවහි ෙසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව: මුල්ය ෙතොරතුරු  
மத்திய வங்கியின் ஊழியர் ேசமலாப நிதியத் 

திைணக்களம் : நிதித் தகவல்கள் 
EPF DEPARTMENT OF CENTRAL BANK: FINANCIAL DETAILS 
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7. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) 

(අ) ශී ලංකා මහ බැංකුෙවහි, ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 2015 ෙදසැම්බර් 31න් අවසන් මුදල් 
වර්ෂය සඳහා පසිද්ධ කරන ලද වැදගත් මූල්ය 
ෙතොරතුරුවලට අනුව, 2014 සහ 2015 වර්ෂයන්හි; 

 (i) ෙශේෂපතගත ෙද්පළ පිරියත හා උපකරණ 
වටිනාකම සහ ඇතිවූ ෙවනස; 

 (ii) ෙශේෂපතගත සංචිත වටිනාකම සහ ඇතිවූ ෙවනස; 

 (iii) මූල්ය වත්කම් හානිකරණය (ව්යාපාර ෙකොටස)්; 

 (iv) සාමාජිකයන්ට අනුමත නිවාස ණය පහසුකම් 
පමාණය සහ ෙවනස; 

ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ඉහත (අ) i, ii, iii සහ iv හි සඳහන් ෙවනස ෙකෙරහි බලපෑ 
ෙහේතූ කවෙර්ද යන්නත් එතුමා ෙමම  සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக்  ேகட்ட 
வினா:  

(அ) இலங்ைக மத்திய வங்கியின் ஊழியர் ேசமலாப 
நிதியத் திைணக்களம் 2015ஆம் ஆண்  சம்பர் 
மாதம் 31ஆம் திகதி டன் நிைற  ெபற்ற நிதி 
ஆண் க்காக ெவளியிட் ள்ள க்கியமான நிதித் 
தகவல்க க்கைமய 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண்  
களில், 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (i) ஐந்ெதாைகயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெசாத் க் 
கள், ெபாறித்ெதாகுதிகள் மற் ம் உபகரணங் 
களின் ெப மதி மற் ம் ஏற்பட்ட மாற்றம்; 

 (ii) ஐந்ெதாைகயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஒ க்கு 
களின் ெப மதி மற் ம் ஏற்பட்ட மாற்றம்; 

 (iii) நிதிச் ெசாத் க்கள் ெப மதிக் குைறப்  (வர்த்தக 
பங்குகள்); 

 (iv) அங்கத்தவர்க க்கு அங்கீகாிக்கப்பட்ட ட 
ைமப்  கடன் வசதிகளின் அள  மற் ம் 
மாற்றம்; 

எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ேமற்குறிப்பிட்ட (அ) (i), (ii), (iii) மற் ம் (iv) இல் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள மாற்றத் க்கு ஏ வான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House, in accordance with the 
important financial details published for the year 
ended 31st December 2015 by the Employees’ 
Provident Fund Department of the Central Bank of 
Sri Lanka- 

 (i) the value of property, plant and equipment 
given in the balance sheet and the 
difference; 

 (ii) the value of reserves given in the balance 
sheet and the difference; 

 (iii) deterioration  of financial assets (business 
shares); and 

 (iv) amount of housing loans approved to the 
members and the difference; 

 in respect of the years 2014 and 2015? 

(b) Will he also inform this House the reasons that 
caused the difference mentioned in the (a) i, ii, iii 
and iv above? 

(c) If not, why? 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) 2014 වසෙර් රුපියල් මිලියන 2,140 හා සසඳන 
කල, 2015  වසෙර් ෙමහි වටිනාකම රුපියල් 
මිලියන 275ක් විය. ෙමය ෙපර වසරට සාෙප්ක්ෂව 
රුපියල් මිලියන 1,865ක අඩුවීමකි. 

 (ii) 2014 වසෙර් රුපියල් මිලියන 41,158 හා සසඳන 
කළ, 2015 වසෙර් ෙමහි වටිනාකම රුපියල් 

මිලියන 39,144ක් විය. ෙමය ෙපර වසරට 
සාෙප්ක්ෂව රුපියල් මිලියන 2,014ක අඩුවීමකි. 

 (iii) 2015 වසෙර්දී ෙමහි අගය රුපියල් මිලියන 
2,957ක් විය. 

 (iv) 2014 වසෙර් රුපියල් මිලියන 8,021 හා සසඳන 
කළ, 2015 වසෙර් ෙමහි වටිනාකම රුපියල් 
මිලියන  5,489කි. ෙමය රුපියල් මිලියන 
2,532ක අඩුවීමකි. 

(ආ)  ඉහත, (අ)(i), (ii), (iii) සහ (iv)හි සඳහන් 
ෙවනසක්ම් සඳහා බලපෑ ෙහේතු:  

  (අ) (i)-ෙශේෂ පතගත ෙද්පළ පිරියත හා උපකරණ 
වටිනාකම: 

     ''ෙමෙහවර පියස'' ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදිකිරීම 
සඳහා ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලින් දරන 
ලද වියදම, ෙද්පළ පිරියත හා 
උපකරණවලින් ඉවත් කර ලැබිය යුතු ගිණුම 
යටෙත් ගිණුම්ගත කිරීම මීට පධාන 
ෙහේතුවයි. ෙමම ව්යාපෘති රජෙය් ව්යාපෘතියක් 
ෙලස සලකා, මුදල් අමාත්යාංශය විසින් 
අරමුදල මඟින් දරන ලද වියදම පතිපූරණය 
කිරීම එකඟවීම ෙහේතුෙවන් ෙමම ගිණුම් 
තැබීෙම් ෙවනස සිදු කරන ලදී. 

  (අ) (ii)- ෙශේෂ පතගත සංචිත වටිනාකම : 

   විකිණීම සඳහා තබා ෙගන ඇති 
ආෙයෝජනයන්හි (ලැයිසත්ුගත ෙකොටස ්සහ 
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කරවල) සාධාරණ 
වටිනාකම අඩුවීම සහ මූල්ය වත්කම්වල 
හානිකරණය ෙමම ෙවනසට ෙහේතු විය. 

   (අ) (iii) - මූල්ය වත්කම් හානිකරණය (ව්යාපාර 
ෙකොටස)්: 

   ඇතැම් සමාගම්හි ව්යාපාර ෙකොටස ්
ආෙයෝජනවල සාධාරණ අගෙය් අඛණ්ඩ 
පහළ යාම සලකා බලා, ගිණුම්කරණ 
පමිතීන්ට අනුකූලව රුපියල් බිලියන 2.9ක් 
2015 ෙදසැම්බර් 31 දිනට හානිකරණය 
කරන ලදී. 

  (අ) (iv) - සාමාජිකයන්ට අනුමත නිවාස ණය 
පහසුකම් පමාණය සහ ෙවනස: 

   2014 සහ 2015 වර්ෂයන්හි නිවාස ණය 
පහසුකම් සඳහා ඇප ආවරණ නිකුත් 
කිරීම්වල වටිනාකම පිළිෙවළින්, රුපියල් 
මිලියන 8,021ක් හා රුපියල් මිලියන 
5,489ක් වූ අතර, නිකුත්  කරන ලද ඇප 
සහතිකපත් ගණන 2014 වර්ෂෙය්දී 17,786ක් 
වූ අතර, එය 2015 වර්ෂෙය්දී 13,132 දක්වා 
පහත වැටුණි. ෙමම පහත වැටීමට පැහැදිලි 
ෙහේතුවක් සඳහන් කළ ෙනොහැක. 

 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබා දීම ගැන මම 

ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කරවල වටිනාකම අඩුවීම් ෙමහි සටහන් වන 
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විට, ඒ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර පිළිබඳව රාජ්ය ඇමතිතුමා දන්නවා. 
ෙම් රෙට් විශාලතම පශ්නය ඇති වුෙණ්ත් ෙම් භාණ්ඩාගාර 
බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධෙයන්. 2014 වර්ෂයට වඩා 2015 
වර්ෂෙය්දී ඒ බැඳුම්කරවල වන අලාභය, රාජ්ය ඇමතිතුමා සතුව 
තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව, ඔබතුමාට නිශ්චිත වශෙයන් සඳහන් 
කරන්නට පුළුවන්ද? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පිළිබඳව ෙතොරතුරු ෙම් අවස්ථාෙව් 

මා සතුව  නැහැ. ඔබතුමාට අවශ්ය නම්, ඒවා මහ බැංකුෙවන් ලබා 
ෙගන ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ලංකා ඉතිහාසෙය් විශාලතම වංචාව ෙලස සැලෙකන ෙම් 
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර පිළිබඳ වංචාව ගැන ෙසොයා බලන්න කියලා 
ගරු මහින්ද අමරවීර අමාත්යතුමා විසින් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත පැමිණිල්ලක් ෙයොමු 
කළා. නමුත් ඒ ගැන ෙසොයා බැලුෙව් නැහැ. ෙම් දක්වා ඒ බැඳුම්කර 
ගනුෙදනුෙව් තත්ත්වය පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නට ඔබතුමා ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරනවාද? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා කියනවා නම් ෙසොයා බැලුෙව් 

නැහැයි කියලා, ඒක සම්පූර්ණ අසත්යයක්. ඇත්තටම රජයක් 
වශෙයන් අපි පකාශ කරලා තිෙබනවා ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා 
බලනවා කියලා. විෙශේෂෙයන්ම COPE එක ෙම් වන විට ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක ෙවමින් යනවා. නමුත් ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාට අපි සඳහන් කරන්නට ඕනෑ කාරණයක් 
තිෙබනවා. ෙම් ගනු-ෙදනුව විතරක් ෙනොෙවයි, ඔබතුමන්ලාෙග් 
රජය යටෙත්ත් ගත්ත සමහර සමාගම්,- විෙශේෂෙයන්ම සමාගම් 
කිහිපයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවයට 
රුපියල් මිලියන 500ක්- [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මම කියන්නම්. ඔක්ෙකොම කියන්න ඕනෑෙන්. 
ඔබතුමන්ලා රුපියල් මිලියන 500ක්-  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන් ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා? 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
මම පිළිතුරු ෙදනවා ගරු කථානායකතුමනි. ඔබතුමන්ලා 

ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවයට සභාපති ෙකෙනක් පත් කරලා රුපියල් 
මිලියන 500ක් ආෙයෝජනය කළා. ඒ සභාපති ගුවන් ෙසේවිකාවන් 
සමඟ හැම පඳුරක් ගාෙණ්ම ෙපම් ෙකළලා ආයතනය 
බංෙකොෙලොත් කළා. [බාධා කිරීම්] ඒ ආයතනය බංෙකොෙලොත් 
කරනකම් ෙමතුමා ෙකොෙහේද හිටිෙය් කියලා තමයි මම අහන්ෙන්? 
[බාධා කිරීමක්] දැන් ෙමතැන ෙවන එකක් කියනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමා, පිළිතුරු ෙදන්න. දැන් පිළිතුරු 

ෙදන්න. 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, රුපියල් මිලියන 500ක්; ඒක තමයි 

පිළිතුරු දුන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, now you can give the reply. - 

[Interruption.]  I am ordering you. Please, give the reply 
now.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
Sir, I am giving the reply. ගරු කථානායකතුමනි, COPE 

එක ඉස්සරහා එතුමා අහපු කාරණය සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් 
යනවා. ඒ වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට එයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි. That is his reply. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
පරීක්ෂණයක් යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, මහින්ද අමරවීර මහතා 

කැබිනට් අමාත්යවරෙයක් වශෙයන් ෙම් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර 
සිද්ධිය පිළිබඳව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාවට පැමිණිල්ලක් භාර දුන්නා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ෙම් රෙට් ආරක්ෂක 
ෙල්කම්වරයාට, ඒ වාෙග්ම නාවික හමුදාෙව් හිටපු නාවික 
හමුදාපතිවරුන් තිෙදෙනකුට නඩු පවරලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් 
විශාලම ෙහොරකම පිළිබඳව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාව කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් ගැන පරීක්ෂණයක් පවත්වනවා කියලා COPE එක කියලා 

තිෙබනවා ෙන් ගරු මන්තීතුමා. So, we will stop that. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
එතුමා අහෙගන හිටියා නම්, මම කිව්ෙව් COPE එක හරහා 

ෙම් පිළිබඳව දැන් පරීක්ෂණයක් පවත්වාෙගන යනවා. ඒ වාර්තාව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. එතුමාට අහෙගන 
ඉන්න බැරි නම් මට කරන්නට ෙදයක් නැහැ. නමුත් පසුගිය 
කාලෙය් ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවය වැනි සමාගම්වල ආෙයෝජනය 
කරලා සිදු වුණු විශාල පාඩුවක් ගැන එතුමාට අමතකවීම අපටත් 
කනගාටුදායක කරුණක්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය. 
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6.  ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  
 

(අ) (i) ජාතික පාසල් 150ට අධික සංඛ්යාවක් නිසි ෙලස 
පත් කරන ලද විදුහල්පතිවරුන් ෙනොමැතිව 
කියාත්මක ෙවමින් පවතින බව හා එම පාසල්වල 
පරිපාලනය දරුණු ෙලස අවහිර වී තිෙබන බවත්; 

 (ii) ෙමම ජාතික පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් ෙලස 
පත්කිරීම සඳහා අධ්යාපන අමාත්යාංශය සුදුසු 
ගුරුවරුන්ෙගන් අයදුම්පත් කැඳවා ඇති බවත්; 

 (iii) 2015 වර්ෂය අවසානෙය්දී අමාත්යාංශය ෙමම 
කාර්යය සඳහා විභාගයක් පවත්වා ඇති බවත්; 

 (iv) විභාගෙය් පතිඵල මත 2016 මාර්තු මසදී 
අමාත්යාංශය සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා ඇති 
බවත්; 

 (v) ෙමම පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අමාත්යාංශය විසින් 
ෙමෙතක් කිසිදු කියාමාර්ගයක් ෙගන ෙනොමැති 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) විදුහල්පතිවරුන් පත් කිරීම පමාද වීම සඳහා ෙහේතු 
කවෙර්ද;  

 (ii) අෙප්ක්ෂකයන් විසින් ලබා ගන්නා ලද ලකුණු මත 
පදනම් ෙවමින් එම පුරප්පාඩු පිරවීමට අවශ්ය 
පියවර ගන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 150 இற்கும் ேமற்பட்ட ேதசிய பாடசாைலகள் 
ைறயாக நியமிக்கப்படாத அதிபர்க டன் 

ெதாழிற்ப வ டன் அப்பாடசாைலகளில் 
நிர்வாகம் மிக ம் க ைமயாகப் பாதிக்கப் 
பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) அத்ேதசிய பாடசாைலக க்கு அதிபர்களாகத் 
ெதாி  ெசய்யப்படக்கூ ய தகுந்த ஆசிாியர்களி 
டமி ந்  கல்வியைமச்சு விண்ணப்பங்கைளக் 
ேகாாிய  என்பைத ம்; 

 (iii) 2015 ஆம் ஆண்  இ தியில் அைமச்சு இந் 
ேநாக்கத்திற்காகப் பாீட்ைசெயான்ைற நடத்தி 
ய  என்பைத ம்; 

 (iv) பாீட்ைசப் ெப ேப களின் அ ப்பைடயில் 
2016 மார்ச் மாதம் ேநா் கத் ேதா் கைள 
அைமச்சு நடத்திய  என்பைத ம்; 

 (v) இற்ைறவைர இவ்ெவற்றிடங்கைள நிரப்  
வதற்கு அைமச்சினால் நடவ க் ைகெய ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) அதிபர்கைள நியமிப்பதில் ஏற்ப ம் தாமதத் 
திற்கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) பாீட்சார்த்திகளால் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட 
ள்ளிகளின் அ ப்பைடயில் அவ்ெவற்றிடங் 

கைள நிரப் வதற்கு அவசியமான நட 
வ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்ப 
ைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

  

asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware that - 
 (i) over 150 National Schools are functioning 

without properly  appointed principals and 
the administration of those schools are 
severely handicapped;  

 (ii) the Ministry of Education has called for 
applications from suitable teachers to be 
selected as principals for those national 
schools; 

 (iii) the Ministry has conducted an examination 
for this purpose at the end of the year 2015; 

 (iv) the Ministry has held interviews in March 
2016 based on the results of the 
examinations; and 

 (iv) so far, no action has been taken by the 
Ministry to fill these vacancies? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) reasons for the delay in appointing 
Principals; and 

 (ii) whether the necessary steps will be taken to 
fill those vacancies based on the marks 
obtained by the candidates? 

(c)   If not, why? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා.  
 

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

 

(අ)  (i)  ජාතික පාසල් 150කට (එකසිය පනහ) අධික සංඛ්යාවක් 
නිසි ෙලස පත් කරන ලද විදුහල්පතිවරුන් ෙනොමැතිව 
කියාත්මක වුවද පුරප්පාඩු වී ඇති එම පාසල් සඳහා රාජකාරි 
ආවරණයට නිලධාරින් පත් කර ඇති ෙහයින් එම පාසල්වල 
පරිපාලන කටයුතු ගැටලුවකින් ෙතොරව පවත්වා ෙගන යනු 
ලැෙබ්.  

 (ii) ගුරුවරුන්ෙගන් අයදුම්පත් කැඳවා නැත. (ජාතික පාසල්වල 
විදුහල්පතිවරුන් ෙලස පත් කරනු ලබන්ෙන් අධ්යාපන 
පරිපාලන ෙසේවෙය් I /II/III ෙශේණිවල නිලධාරින් හා 
විදුහල්පති ෙසේවෙය් I  ෙශේණිෙය් නිලධාරින් පමණි.) 
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 (iii)   ඔව්. 

 (iv)   ඔව්. 

 (v)  විභාගෙය් හා සම්මුඛ පරීක්ෂණෙය් පතිඵල මත දැනට සුදුසු 
නිලධාරින් පත් කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතී.  

(ආ)  (i)  සම්මුඛ පරීක්ෂණ කටයුතු ෙම් වන විට අවසන් කර 
විදුහල්පතිවරුන් පත් කිරීමට අවශ්ය ඉදිරි කටයුතු 
පමාදයකින් ෙතොරව ඉටු කිරීමට කටයුතු කරෙගන යනු 
ලැෙබ්.  

       (ii)   විභාගෙය්දී ලබාගන්නා ලකුණු හා සම්මුඛ පරීක්ෂණෙය්දී 
ලබාගන්නා ලද ලකුණු අනුව ෙමම පුරප්පාඩු පිරවීමට 
කටයුතු කරෙගන යනු ලැෙබ්.  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න. ගරු ඩග්ලස් 

ෙද්වානන්දා මහතා.  
 

ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
I 
 

උතුරු පළාෙත් ෛවද්ය මධ්යසථ්ානවල සුළු 
ෙසේවකයන් සථ්ිර කිරීම 

வட மாகாண ம த் வ நிைலயங்களில் பணி ாி ம் 
கீழ்நிைலப் பணியாளர்கைள நிரந்தரமாக்கல் 

CONFIRMATION OF MINOR-GRADE EMPLOYEES IN MEDICAL 
CENTRES OF NORTHERN PROVINCE  

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகளரவ நிதி அைமச்சர் 

ரவி க ணாநாயக்க அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க அ மதித் 
ததற்கு நன்றி! வடக்கு மாகாணத்தில் கஷ்டமான  காலப் 
பகுதியில் அத்தியாவசியப் பணிக க்காக  பல்ேவ  அரச 

ைற  சார்ந்த பல  பணியாளர்கள் இைணத் க் ெகாள்ளப் 
பட்டனர். இவ்வா   பணிகளில் அமர்த்தப்பட்ட பலர் எ வித 
ெகா ப்பன கைள ம் ெபறாத நிைலயில், ெதாண்டர் 
அ ப்பைடயிேலேய தங்கள  பணிகைள ேமற்ெகாண்  
வந் ள்ளனர். இவ்வாறானவர்களில் பலர் கடந்த கால 
கட்டத்தில் ெவவ்ேவ  ைறகள் சார்ந்த தற்கா க, அைமய, 
குத்தைக மற் ம் நிரந்தர நியமனங்களில் தைகைமக்கு ஏற்ப 
அமர்த்தப்பட் ள்ளனர். ஒ  சிலர், அவர்க க்கான தைகைம 
யிைனப் ெப ம் வைகயில் கால அவகாசம் வழங்கப்பட் , 
ேமற்ப  பணிகளில் அமர்த்தப்பட்டைம ம் குறிப்பிடத்தக்க .  

இந்தவைகயில், வடக்கு மாகாணத்தில் ம த் வ நிைலயங் 
களில் பணிகளில் அமர்த்தப்பட் ள்ள 820 கீழ்நிைலப் 
பணியாளர்கள் கஷ்டமான காலத்தி ந்  இன் வைர 
நிரந்தர நியமனேமா, எ விதமான ெகா ப்பன கேளா 
இன்றிப்  பணியாற்றி வ கின்றனர். அரசாங்க ெபா  
நிர்வாகச் சுற்றறிக்ைக இலக்கம் 25/2014இன் பிரகாரம், 
க ைண அ ப்பைடயில் தற்கா க ஊழியர்க க்கு நிரந்தர 
நியமனம் வழங்கப்படலாம் எனத் ெதளிவாகக் குறிப் 
பிடப்பட் ள்ளேபா ம், ேமற்ப  பணியாளர்க க்கான 
நிரந்தர நியமனங்கள் இன்ன ம் வழங்கப்படவில்ைல. 

ஆனால், வடக்கு மாகாண ம த் வ நிைலயங்களில் 
ெவற்றிடங்கள் காணப்ப கின்றன. இவ்விடயம் ெதாடர்பில் 
வடக்கு மாகாண ன்னாள் ஆ நர் எச்.எம்.ஜி.எஸ். 
பளிஹக்கார அவர்களால்  G/NPC/HG/Appointment எ ம் 
இலக்கத்ைத ம் 09.02.2016ஆம் திகதிைய ம் ெகாண்ட க த 
ெமான்  சுகாதார அைமச்சுக்கும் திைறேசாிக்கும் அ ப்பி 
ைவக்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம் இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், குறித்த 25/2014 இலக்கச் சுற்றறிக்ைகயின் 7வ  
பந்தியின் பிரகாரம், "தற்கா க ஊழியர்க க்கு நிரந்தர 
நியமனம் வழங்கும்ெபா ட்  காைமத் வ ேசைவகள் 
திைணக்களத்தில் ஆளணிக்கும் அதற்கான நிதி ஒ க்கீட் க்கு 
மான அ மதிையப் ெபற ம்" எனக் குறிப்பிடப் 
பட் ள்ள . ஆகேவ, - 

வடக்கு மாகாணத்தில் ம த் வ நிைலயங்களில் 
கீழ்நிைலப் பணியாளர்களாகப் பணியாற்றி வ கின்ற 820 
ேபாின் பணிகைள நிரந்தரமாக்குவதற்கு ஆளணி அ மதி 
ைய ம் அதற்கான நிதி ஒ க்கீட்ைட ம் ேமற்ெகாள்வதற்கு 
நடவ க்ைக எ த்  உதவ மா? 

ேமற்ப  என  ேகள்விக்கான பதிைல ம் எ க்கப்படக் 
கூ ய நடவ க்ைகைய ம் ெகளரவ நிதி அைமச்சர் அவர்கள் 
வழங்குவார் என எதிர்பார்க்கின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පිළිතුර ෙදමළ භාෂාවට 

පරිවර්තනය කරන නිසා මම සිංහල භාෂාෙවන් කියවන්නම්. 
2015 අය වැය ෙයෝජනා අනුව, රාජ්ය අංශෙය් තාවකාලික, 

අනියම් (ෛදනික), ආෙද්ශක, ෙකොන්තාත් ෙහෝ සහන පදනම මත 
බඳවාෙගන ඇති ෙසේවකයින් සඳහා ස්ථිර පත්වීම් පදානය කිරීමට 
තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව තාවකාලික, අනියම් (ෛදනික), 
ආෙද්ශක, ෙකොන්තාත් ෙහෝ සහන පදනම මත බඳවාෙගන ඇති 
ෙසේවකයින් සඳහා ස්ථිර පත්වීම් පදානය කිරීමට 2014.11.12 
දිනැතිව රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 25/2014 නිකුත් කර ඇත. 
(පිටු අංක 3) * ෙම් සඳහා අංක අමප/14/1775/523/032 හා 
2014.12.17 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල තීරණෙයන් ආවරණ 
අනුමැතියද ලැබී ඇත. (පිටු අංක 9)* 

 

02. රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 25/2014 හි 02වන ෙඡ්දය 
පරිදි තාවකාලික, අනියම් (ෛදනික), ආෙද්ශක, 
ෙකොන්තාත් ෙහෝ සහන පදනම මත පහත ෙසේවා ගණයන්ට 
අයත් තනතුරු දැරූ ෙසේවකයින් සඳහා එකී චකෙල්ඛ 
පතිපාදනවලට යටත්ව සථ්ිර පත්වීම් පදානය කිරීමට හැකි 
විය.  

 (අ) පාථමික ෙශේණිය - ශිල්පීය ෙනොවන (PL 01)/(U-
PL 1) 

 (ආ) පාථමික ෙශේණිය - අර්ධ ශිල්පීය (PL 02)/ (U-PL 
2) 

 (ඇ) පාථමික ෙශේණිය - ශිල්පීය (PL 03)/ (U-PL 3) 

 (ඈ) කළමනාකරණ සහකාර - තාක්ෂණික ෙනොවන 
ඛණ්ඩ 02 (MN 01)/(U-MN 1) 

 (ඉ) කළමනාකරණ සහකාර - තාක්ෂණික ඛණ්ඩ 03 
(MT 01)  

 (ඊ) කළමනාකරණ සහකාර - තාක්ෂණික ෙනොවන 
C1 (MA 1-1) 

 (උ) කළමනාකරණ සහකාර - තාක්ෂණික ෙනොවන 
C2 (MA 1-2) 

163 164 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

03. එෙහත් සේව්ච්ඡා පදනම මත බඳවා ගනු ලබන ෙසේවකයන් 
ෙමම චකෙල්ඛෙයන් ආවරණය ෙනොෙව්. 

04. තවද, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් රාජ්ය 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 2009.02.20 දිනැතිව නිකුත් 
කර ඇති කාර්යපටිපාටික රීතින්හි III වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 32 
වගන්තිය අනුව "කිසිම තැනැත්ෙතකු නිර්ෙව්තනික පදනම 
මත ෙහෝ සේව්ච්ඡා පදනම මත ෙහෝ රජෙය් ෙසේවෙය් 
තනතුරකට ෙහෝ, රජෙය් ෙසේවෙය් තනතුරු නාමයක් 
උපෙයෝගීෙකොටෙගන ෙහෝ, රජෙය් ෙසේවය සඳහා ෙහෝ පත් 
ෙනොකළ යුතු වන්ෙන්ය." (පිටු අංක 6)* 

05. සේව්ච්ඡා පදනම මත ෙසේවෙය් ෙයදවූ ෙමම ෙසේවකයන් 
රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 25/2014 මඟින් ආවරණය 
ෙනොවන බැවින් සථ්ිර පත්වීම් පදානය කළ ෙනොහැක. ෙම් 
වන ෙතක් කිසිදු අවසථ්ාවක සේව්ච්ඡා පදනම මත ෙසේවෙය් 
ෙයදවූ ෙසේවකයින් සථ්ිර කර ෙනොමැති අතර, එෙසේ 
කළෙහොත් එය රාජ්ය ෙසේවෙය් අහිතකර පූර්වාදර්ශයක් විය 
හැකිය. එෙසේම, ෙම් වන විට රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 
අංක 25/2014හි විධිවිධාන සපුරන ලද සියලුම 
ෙසේවකයන්ට සථ්ිර පත්වීම් පදානය කර ඇත. තවද,  එම 
චකෙල්ඛය මඟින් සලසන ලද පතිපාදන අවලංගු කරමින් 
රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 25/2014(II) නිකුත් කර 
ඇත. (පිටු අංක 5)* 

06. ඒ අනුව උතුරු පළාත් ෙරෝහල්වල සුළු ෙසේවකයන් ෙලස 
සේව්ච්ඡා පදනම මත ෙසේවෙය් ෙයොදවා ඇති 820 ෙදනා 
සථ්ිර කළ ෙනොහැක. එබැවින්, මූල්ය පතිපාදනවල 
අවශ්යතාවයක් ද පැන ෙනොගනී. 

 But, Hon. Member, their jobs are safe. It will go on 
the same basis owing to a structural problem that we 
have.  

අමුණා ඇති  අංක සඳහන් ෙල්ඛනවල පිටු සභාගත* කරමි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මහතා. 

 
II 
 

විශව්විද්යාල සිසුන් මර්දනය  
பல்கைலக்கழக மாணவர்கள் மீதான அடக்கு ைற  

SUPPRESSION OF UNIVERSITY STUDENTS 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම 

පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ෙම් වන විට විශ්වවිද්යාල තුළ වර්ධනය ෙවමින් යන 
මර්දනකාරි තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් ශිෂ්යයන් තුළ පැනනැඟී ඇති 
ගැටලුකාරි තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම සභාෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරනු කැමැත්ෙතමි. 

පසු ගිය කාලය පුරා ලංකාෙව් විශ්වවිද්යාල ගණනාවක 
වර්ධනය ෙවමින් ආ ශිෂ්ය මර්දනකාරි පරිසරය ෙම් වන විට 
උත්සන්න තත්ත්වයකට පැමිණ ඇතැයි සරසවි සිසුන් විසින් 
ෙචෝදනා කරමින් සිටිනවා. එවැනි තත්ත්වයක් දැන් තිෙබනවා. 
පසු ගිය 31 වැනිදා අන්තර් විශ්වවිද්යාලයීය ශිෂ්ය බල මණ්ඩලය 
සහ ෛවද්ය පීඨ ශිෂ්ය කියාකාරි කමිටුව ඒකාබද්ධව පවත්වන ලද 
උද්ෙඝෝෂණ ෙපළපාළියට ෙපොලීසිය විසින් කඳුළුගෑස් හා ජල 
පහාර ෙයොදා කරන ලද පහර දීෙමන් සිසුන් සිව්ෙදෙනකුට 
ෙරෝහල් ගතවී පතිකාර ලැබීමට සිදුවීම ෙමම තත්ත්වෙය්ම තවත් 
දිගුවක් ෙලස සැලකිය හැකියි. එහිදී  එක් ශිෂ්යෙයකුට ශල්ය 
කර්මයක් පවා සිදු කර තිබුණා. ඒක ඔබතුමා දන්නවා. වත්මන් 
විශ්වවිද්යාල  ක්ෙෂේතෙය් ශිෂ්යයින් මුහුණ දී සිටින කනගාටුදායක 
මර්දනීය තත්ත්වය ෙමෙසේ සම්පිණ්ඩනය කර  කියන්නට  පුළුවන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් තත්ත්වය සාරාංශ කර තමයි 
කියන්ෙන්. පත්ති තහනම් කිරීම ගත්ෙතොත්;  සබරගමුෙව් 
ශිෂ්යයන් 26 ෙදෙනක් ද, ෙකොළඹ ශිෂ්යයන් 04 ෙදෙනක්ද, 
කැලණිෙයෝ  ශිෂ්යයන් 24ක්ද, ෙමොරටුෙව්  ශිෂ්යයන් 25ක්ද, රජරට  
ශිෂ්යයන් 04 ෙදෙනක්ද, ෙප්රාෙදණිෙය් ශිෂ්යයන් 29 ෙදෙනක්ද, 
එච්එන්ඩීඊ ආයතනෙය්  ශිෂ්යයන් 30 ක්ද ආදී වශෙයන් ශිෂ්යයන් 
107 ෙදෙනකුෙග් පන්ති තහනම් කර තිෙබනවා. මට මතකයි, මීට 
කලින්  පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් උසස් අධ්යාපන අමාත්යවරයා කිව්වා, 
ඔවුන්  ශිෂ්යෙයෝ 1000ක්  සිරෙගට යවන්න ට ලැහැස්තියි, 2000ක් 
ෙගදර යවන්නට ලැහැසත්ියි කියා. ෙම් ෙපන්නුම් කරන සංඛ්යා 
ෙල්ඛන අනුව දැන් ඒ ව්යාපෘතිය තමුන්නාන්ෙසේලා පටන් අර 
ෙගන වාෙගයි. ඒ වා ෙග්ම  නඩු පැවරීම් සහ සිරගත කිරිම්. 
සබරගමුෙව්  සිසුන් 28 ෙදෙනකුට නඩු පවරා තිෙබනවා. එයින් 
කැලණිෙය්  සිසුන් 24 ෙදෙනක්. රුහුෙණ් සිසුන් 05 ෙදෙනක් ආදී 
ව ශෙයන්  සිදුවීම් 57ක්   එක්ෙකෝ නඩු පවරා තිෙබනවා. එක්ෙකෝ 
සිරගත කර තිෙබනවා. ඔබතුමා දන්නවා, කැලණිය විශ්ව 
විද්යාලෙය් ශිෂ්යාවන්  ගණනාවක්  දින 75කට අධික කාලයක්  
රිමාන්ඩ්  භාරෙය් තැබූ බව. කල්පනා කර බලන්න. ෙකෝටි ගණන් 
ෙසොරකම් කරපු අය  අද  රිමාන්ඩ් භාරයට යනවා. පසුව දා එළියට 
එනවා. හැබැයි,  ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සිසුන් දින 75ක්  
දිගින් දිගටම රිමාන්ඩ් භාරෙය් තබා තිබුණා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මිට අමතරව සිසුන් හා ඔවුන්ෙග්  
ෙදමව්පියන් බිය වැද්දීෙම් බියගුළු ෙමෙහයුමක් ද කියාත්මක 
ෙවනවා. නිදසුනක් ෙලස සබරගමුව සරසවිෙය් සිසුන්ෙග්   
නිෙවසට  ෙගොස ්  තර්ජනය කිරිම් එකක්ද, - නිෙවස්වලට ෙගොස් 
තර්ජනය කරන්නට පටන් අරෙගන තිෙබනවා. - නිෙවස්වලට 
ෙගොස් ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම් ෙදකක්ද, -නිෙවස්වලට ෙගොස් 
ෙතොරතුරු අසන්නට පටන් ෙගන තිෙබනවා. ෙම්වා අනියත බිය 
ගැන්වීම්.-  ශිෂ්ය සංගමෙය් නිලධාරීන්ට දුරකථනය මඟින්  
තර්ජනය කිරිම් 10ක්ද තිෙබනවා. ෙම් සියල්ල පැමිණිලි කර 
තිෙබනවා.  

කැලණිය සරසවිෙය් පළමු වසර සහ ෙදවන වසර සිසුන්ෙග්   
නිෙවස්වලට කථා කර, ෙදමව්පියන් බියවැද්දීම ඇතුළු තවත් 
සිදුවීම් ෙදකක්ද, සියලු සිසුන්ෙග්  නිෙවස්වලට ලිපි යැවීමද -ෙම් 
ළමයින්ෙග් ෙගවල්වලට ෙවනම භය කරලා ලිපි යවනවා.- 
ෙමොරටුව  සරසවිෙය් අනතුරු ඇඟවීම් 09ක්ද, රජරට සරසවිෙය් 
ෙපොලීසියට කැඳවීම් 01ක්ද, ෙපොලීසිය නිෙවස්වලට ෙගොස් 
බියවැද්දීම්  02ක්ද, ෙප්රාෙදණිෙය් සරසවිෙය්  සිසු කියකාරීන්ෙග්  
නිවාසවලට, ෙදමව්පියන්ෙග් රැකියා ස්ථානවලට බුද්ධි අංශ  
සාමාජිකයින්  පැමිණීම හා දුරකථනෙයන් තර්ජනය කිරීම්  40කට  
වැඩි පමාණයක්ද, වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ශිෂ්යයන්ට තර්ජනය 
කරනවා. ෙගවල්වලට ෙගොස් තර්ජනය කරනවා. ෙදමව්පියන්ෙග්  
රැකියා ස්ථානවලට ෙගොස ්  තර්ජනය කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙම් ෙමොකක්ද කරමින් තිෙබන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්]  ඔව්. තාත්තා 
කරපු ෙද්වල් මෙගන් අහගන්න එපා.  මහින්දෙසෝමව මම ෙහොඳට 
දන්නවා.   
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

[ගරු රවි කරුණානායක  මහතා] 
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එෙසේම  ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය්  පීඨ තුනකට වැඩි ගණනක  
ශිෂ්ය සංගම් පිහිටුවා ඇතත්, මහා ශිෂ්ය සංගම ය  නීත්යනුකූලව 
පිහිටුවීමට විද්යාලයීය පරිපාලනය ඉඩදී  නැහැ. පරිපාලනය  විසින්  
නීත්යනුකූල ශාස්තපීඨ ශිෂ්ය සංගමය සමග ගනුෙදනු කිරීම 
පතික්ෙෂේප කර,  2016.08.22 දින එය තහනම් කිරිමට කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ෙප්රාෙදණිය සරසවිෙය්  පශු ෛවද්ය, සම ෙසෞඛ්ය , 
විද්යා යන පීඪවල ශිෂ්ය සංගම්වල  ෙජ්යෂ්ඨ භාණ්ඩාගාරිකවරුන්  
ඉල්ලා අස්වීම තුළ  එම ශිෂ්ය සංගම් අකර්මණ්ය වි තිෙබනවා. එම 
නිසා  ගරු කථානායකතුමනි. ශීෂ්ය සංගම් අකර්මණ්ය  කිරීෙම් 
කියාවලියකුත් ෙම් අතර දියත් ෙවමින් තිෙබනවා.  

විශ්වවිද්යාලවල අභ්යන්තර කියාවලිය ෙමෙසේ වන අතර,  පසු 
ගිය වසෙර්  මාර්තු 31 වන දින සිට  ශිෂ්ය උද්ෙඝෝෂණ සඳහා  
ෙපොලීසිය ෙයොදවා කරන ලද පහරදීම් සිදුවීම් 07ක් වාර්තා ෙවනවා. 
එම සිදුවීම් පිළිෙවළින් ෙමෙසේයි. 2015 මාර්තු 31  ගාස්තු අඩු කරන 
ෙලස විවෘත විශ්වවිද්යාලෙය් සිසුන් ෙකොළඹදී සිදු කරන ලද 
උද්ෙඝෝෂණයට පහර දීම. 2015 අෙපේල්  බඳවා ගැනීෙම්  
කප්පාදුවට එෙරහිව අන්තර් විශ්ව විද්යාලයී  භික්ෂු බල මණ්ඩලෙය්  
උ ද්ෙඝෝෂණයට පහර දීම. 2015 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 29 දින 
උපාධි සමානතාවය ඉල්ලා  එච්එන්ඩීඒ සිසුන්  ෙකොළඹ දී  සිදු 
කරන ලද  උද්ෙඝෝෂණයට පහර දීම.  සිසුන් 5 ෙදෙනක් අත් 
අඩංගුවට ගත්ත; සිසුන් 08 ෙදෙනකු ෙරෝහල් ගත කළා. 2016 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය්  එච්එන්ඩීඒ සිසුන්ට පහරදිමට   හා සයිටම්  
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය අෙහෝසි කරන ෙලස ඉල්ලා  අන්තර් 
විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය බල මණ්ඩලය විසින් සිදු කරන ලද 
උද්ෙඝෝෂණයට පහර දීම. 2016 අෙපේල් මාසෙය් 28 මාලෙබ් 
සයිටම් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය අෙහෝසි  කරන ෙලස ඉල්ලා 
ෛවද්ය පීඨ  ශිෂ්ය  කියාකාරී කමිටුව විසින් පවත්වන ලද  
උද්ෙඝෝෂණ පා ගමනට පහර දීම. සිසුන්  කිහිප ෙදෙනකු තුවාල 
ලබා ෙරෝහල් ගත කිරීම. 2016 ජූනි මාසෙය් 23 වනදා  මාලෙබ් 
සයිටම් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය  අෙහෝසි කරන ෙලස ඉල්ලා  
ෛවදය පීඨ ශිෂ්ය කියාකාරී කමිටුව විසින් පවත්වන ලද  
උද්ෙඝෝෂණ පා ගමනට පහර දීම. සිසුන් හත් ෙදෙනකු ෙරෝහල්ගත 
කළා. ආසන්නතම සිදු වීම හැටියට 2016 අෙගෝස්තු මාසෙය් 31 
වැනිදා මාලෙබ් 'සයිටම්' ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය අෙහෝසි 
කරන ෙලස ඉල්ලා අන්තර් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය බලමණ්ඩලය හා 
ෛවද්ය පීඨ ශිෂ්ය කියාකාරි කමිටුව ඒකාබද්ධව පවත්වන ලද 
උද්ෙඝෝෂණ පා ගමනට පහර දුන්නා.  

දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කරමින් සිටින්ෙන්? පා 
ගමන්වලට පහර ෙදනවා, ගරු කථානායකතුමනි. සිසුන්ෙග් ඔළු 
පළනවා; ෙරෝහල්ගත කරනවා; අත් අඩංගුවට ගන්නවා; සිරගත 
කරනවා. ෙම් කරලා තිෙබන අපරාධවල හැටියට දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේ අධ්යාපන ඇමතිද, බන්ධනාගාර ඇමතිද කියලා 
දැන ගන්න මම කැමැතියි.  

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
නිකම් ඔළු පළා ගන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු 

අදාළ අමාත්යවරයා විසින් සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි  මා 
අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
නිකම් ඔළු පළා ගන්ෙන් නැහැ. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගහන්න ඕනෑ ෙන්? ෙම්, පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරන්න 

ආපු මහත්වරු; යහ පාලනය ගැන කථා කරන්න ආපු මහත්වරු. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පශ්නයක් අහනවා; ඇමතිවරයා 

උත්තරයක් ලබා ෙදන්න බලාෙගන ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
පිටු පසටෙවලා රූපවාහිනියට ඔළුව වැෙටන්න ඉන්න භූතයා 
කියනවා, "ෙම් ළමයින්ෙග් ඔළු පළන්න ඕනෑ"ය කියලා.  
ෙමොකක්ද, ෙම්? එතැනට ගිහිල්ලා වාඩි ෙවනවා, රූපවාහිනිෙය් 
ෙපෙනන්න. ලජ්ජයි! රූපවාහිනිෙය් ෙපෙනන්න ඕනෑ නම් 
ෙමොකක් ෙහෝ වැඩක් කරන්න. ඇමතිතුමාෙග් පිටු පසට ගිහිල්ලා 
වාඩි ෙවන්න එපා, රූපවාහිනිෙය් ෙපෙනන්න. ගිහිල්ලා ෙමොනවා 
ෙහෝ වැඩක් කර ගන්න. ෙමොකක් ෙහෝ වැදගත් වැඩක් කරලා 
රූපවාහිනිෙය් දමා ගන්න. ඇමතිතුමාෙග් පිටු පසට ගිහිල්ලා වාඩි 
ෙවනවා, රූපවාහිනිෙය් ෙපෙනන්න. ලජ්ජයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා, පශ්න අහන්න. අද  වැඩ 

කටයුතු රාශියක් කරන්න තිෙබනවා.   
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඔබතුමා පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබා ෙදන්න, ගරු මන්තීතුමා. එතුමාට disturb කරන්න එපා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම පශ්න ටික අහන්නම්. 

01. විශව්විද්යාල අධ්යාපන පරිසරය ෙවනුවට මර්දනකාරි 
පරිසරයක් කමෙයන් වර්ධනය ෙවමින් පවතින්ෙන් ඇයි?  

එෙහම තත්ත්වයක් තිෙබන බව ඔබතුමා ෙත්රුම් ගන්න, ගරු 
ඇමතිතුමා. 

02. ආණ්ඩු ෙව් මැතිවරණ පකාශෙය්දී, රටක් ෙගොඩ නැඟිය 
හැක්ෙක් අධ්යාපනෙයන් බවත්, ගුණ නැණ  බල යන 
තුෙනන්ම ෙපොෙහොසත් මානව හිතවාදී හැඟීෙමන් යුතු 
නිර්මාණාත්මක හා ෙසෞන්දර්යාත්මක චින්තනෙයන් යුතු 
දරුෙවකු බිහි කිරීම පරමාර්ථය වන බවත් පකාශ කළා. 
දැන් එවැනි තත්ත්වයක්ද ෙම් ඇති කරමින් තිෙබන්ෙන් 
කියලා මා ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි.  

03. සියලු සරසවි සිසුන්ට එෙරහිව ෙපොලීසිය විසින් ඉදිරිපත් 
කර ඇති නඩු ඉවත් කිරීමට කටයුතු ෙයොදන්ෙන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

04. සරසවි සිසුන් සහ ඔවුන්ෙග් ෙදමව්පියන් බිය වැද්දීම නතර 
කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද? 

05. සරසවි සිසුන්ට  එෙරහිව පනවා ඇති පන්ති තහනම් ඉවත් 
කරන ෙලස අදාළ බලධාරින්ට නිෙයෝග කරනු 
ලබන්ෙන්ද? 

06. සරසවි පද්ධතිය තුළ සාමකාමී ඉෙගනුම් පරිසරයක් ෙගොඩ 
නැඟීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද? 

ඒ වාෙග්ම මා අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඔතැන 
නැඟිටලා කථා කරනෙකොට අර ඔළු ෙදක  cover ෙවන්ෙන් නැති 
වන විධියට කැමරාවට මුහුණ ෙදන්න කියලා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல ) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ෙපොඩ්ඩක් පැත්තකට ෙවන්නද?  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා නියම ස්ථානෙය් ඉඳෙගන පිළිතුරු ලබා 

ෙදන්න. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
අපි ඉන්ෙන් ෙජ්යෂ්ඨයන්ෙග් ආරක්ෂාවට. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමන්ලා ඉන්ෙන් අෙප් ආරක්ෂාවට.  

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා අහපු පශ්නවලට පිළිතුරු 
ෙමෙසේයි. 
 

01. සියලුම විශව්විද්යාලවල අධ්යාපන තත්ත්වය, ගුණාත්මක 
භාවය හා අධ්යාපනය ලබන පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීම 
සඳහා රජය විසින් පසු ගිය වසර තුළ විශාල සම්පත් 
පමාණයක් ආෙයෝජනය කර ඇත. කිසිදු විශව්විද්යාලයක 
අධ්යාපනය ලබන ශිෂ්යයන් මර්දනය කිරීම පිණිස කිසිදු 
වැඩ පිළි ෙවළක් රජය විසින් කියාත්මක කර නැත. 
විශව්විද්යාලවල අධ්යාපන පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 
රජය විසින් සිසුන් ෙක්න්ද කර ගත් වැඩ පිළිෙවළක් පසු 
ගිය වසර තුළ දියත් කර ඇත. ඒ අනුව සියලුම විශව්විද්යාල 
සිසුන් සඳහා නව ෙන්වාසිකාගාර ඉදිකිරීම, විශව්විද්යාල 
ෙගොඩනැගිලි, ෙද්ශන ශාලා, විද්යාගාර, පුසත්කාල ඇතුළු 
ෙභෞතික පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා විශව්විද්යාල 
සිසුන්හට අධ්යාපන කටයුතු පහසු කර ගැනීම සඳහා laptop 
පරිගණක සඳහා ණය පහසුකම් ලබා දීම ෙමන්ම සිසුන් 
සඳහා ලබා  ෙදන මහෙපොළ ශිෂ්යත්ව ආධාරය හා රජය 
මගින් ලබා ෙදන ශිෂ්යාධාර පිළිෙවළින් රුපියල් 5,000 
දක්වා හා රුපියල් 4,000 දක්වා වැඩි කිරීමට කියා කර ඇත. 
එෙමන්ම සිසුන්හට රැකියා අරමුණු කර ගත් නව පාඨමාලා 
රාශියක් හඳුන්වා දීමටද, ෙම් වසෙර් සිට විශව්විද්යාලවලට 
ඇතුළත් කර ගනු ලබන ශිෂ්ය සංඛ්යාව සියයට 10කින් 

පමණ වැඩි කිරීමටද, විෙශේෂෙයන්ම තාක්ෂණික විෂයය 
ධාරාෙවන් උපාධි පාඨමාලා සඳහා ෙම් වසෙර්දී සිසුන් 
1,850ක් පමණ අලුතින් ඇතුළත් කිරීමටද කියා කර ඇත. 
එම වර්තමාන උපාධි පාඨමාලා, විෂයය, අන්තර්ගතයන් 
නවීකරණය කිරීමටද කටයුතු සැලසුම් කර ඇත. එෙමන්ම 
විශව්විද්යාල සිසුන්ට වඩා ෙහොඳ අධ්යාපනයක් ලබා දීම 
පිණිස ආචාර්යවරුන්ටද විශව්විද්යාල තුළ හිතකර 
පරිසරයක් පැවතිය යුතුය. ඒ අනුව ආචාර්යවරුන්ෙග් 
වැටුප් හා දීමනා වැඩි කිරීෙම් සිට ආචාර්යවරුන්ෙග්ත්, 
තමන්ෙග් අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් ඉහළ අධ්යාපනයක් ලබා 
ගැනීමට ඇති අවසථ්ාව වැඩි කර දීම දක්වා විවිධ 
වැඩසටහන් කියාත්මක කර ඇත.  

 විශව්විද්යාලය තුළ වඩා ෙහොඳ හා සාමකාමී පරිසරයක් 
ඇති කිරීම පිණිස විශව්විද්යාලෙය් ෙසේවය කරන අෙනකුත් 
අනධ්යයන ෙසේවකයන් විසින්ද ඉදිරිපත් කර ඇති විවිධ 
වෘත්තීය ගැටලු නිරාකරණය කිරීමට රජය මඟින් පසු ගිය 
වසර තුළ කියා මාර්ග රාශියක් ෙගන ඇත. ඒ අනුව 
විශව්විද්යාල අධ්යාපන පරිසරයක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 
රජය මඟින් විවිධ පගතිශීලී කියා මාර්ග ෙගන ඇති බව 
පැහැදිලි වනු ඇත.  

 විෙශේෂෙයන්ම රජය හා විශව්විද්යාල සිසුන් අතර කිසිදු 
ෙපෞද්ගලික ගැටලුවක් ෙනොමැති බව සඳහන් කළ යුතු 
අතර, විශව්විද්යාල තුළ සිදුවන හුෙදකලා සිද්ධීන් හුවා 
දැක්වීෙමන් සමසථ් විශව්විද්යාල සිසු පරපුරටම සිදු වන 
මර්දනකාරී පිළිෙවතක් ෙලස අර්ථ කථනය කිරීම වැරදි 
කරුණකි. ෙමයට අමතරව ෙද්ශපාලන අරමුණු පදනම් 
කරෙගන කියාකාරකම්වල ෙයෙදන  සිසුන් 
අතෙළොසස්කෙග් ෙමෙහයවීම මත සිදු වන සමහර 
කියාකාරකම් ෙහේතුෙවන් බහුතරයක් වන අධ්යාපනයට 
ලැදි ශිෂ්ය පජාවෙග් අධ්යාපන කටයුතුවලට බාධා 
පැමිණීෙම් අවසථ්ාව උදා වී ඇත. 

02. මැතිවරණ පකාශෙයන් පකාශයට පත් කළ පරිදි ගුණ, 
නැණ, බල යන කරුණුවලින් ෙපොෙහොසත් මානව හිතවාදී 
නිර්මාණාත්මක චින්තනෙයන් යුතු සිසු පරපුරක් බිහි කිරීම 
සඳහා නිරන්තරෙයන් කටයුතු කරනු ලබයි. ෙමම අරමුණු 
කරා ළඟා වීම පිණිස විවිධ පහසුකම් සහ පසු බිම් සකස ්
කිරිම සඳහා අඛණ්ඩ අෙයෝජනයක් උසස ් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශයට පමණක් ෙනොව, සාමාන්ය අධ්යාපනය 
සඳහාද සිදු කිරීමට රජය සැලසුම් කර ඇත. ෙකෙසේ වුවද, 
ෙමවැනි අධ්යාපනයට ලැදි මානව හිතවාදී නිර්මාණත්මක 
සිසු පරපුරක් බිහි කිරීමයි  ගරු මන්තීතුමා, අෙප් අරමුණ. 
නිර්මාණාත්මක සිසුන් බිහි කරන්ෙන්. දැන් 
විශව්විද්යාලෙය් සරච්චන්දලා බිහි ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්. 
දැන් සරච්චන්දලා බිහි වනවාද? දැන් බිහි ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඒකයි අපි කියන්ෙන්,  නිර්මාණාත්මක සිසුන් බිහි කරන්න 
ඕනෑ කියලා, ෙපළපාළි යන්ෙන් නැතිව. 

03. පවත්නා නීති - රීතීන්ට එෙරහිව කටයුතු කරනු ලබන්ෙන් 
නම් ඕනෑම පුරවැසියකුට විරුද්ධව නීති මාර්ගෙයන් 
කටයුතු කිරීමට ශී ලංකා ෙපොලීසිය කියා කිරීම සාමාන්ය 
කරුණකි. ෙමය විශව්විද්යාල සිසුන්ටද ෙපොදුය. ඒ අනුව 
සිසුන් වරදක් කර ෙනොමැති බව ඔප්පු වුවෙහොත් අදාළ 
ආයතනය මඟින් සිසුන් නිදහස ් කිරීමට කටයුතු කරනු 
ඇත. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න.  
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[ගරු අනුර දිසානායක  මහතා] 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමා, කුරුණෑගලට බස් 50ක් එව්ෙව් කවුද කියලා 

මම කියන්නම්. [බාධා කිරීම්] විපක්ෂෙය් කණ්ඩායමක් 
කුරුණෑගලට බස් 50ක් එව්වා.    

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඒවා යටිකූට්ටු වැඩ. 

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

05.  කිසිදු සරසවි සිසුවකු ෙහෝ ෙදමව්පිෙයකු බිය වැද්දීම සඳහා 
රජය මඟින් කිසිදු කියා මාර්ගයක් ෙගන ෙනොමැති අතර, 
එවැනි බිය වැද්දීමක් කිරීමට රජයට අවශ්යතාවක්ද 
ෙනොමැත. එෙසේ වුවද,- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න 

අවස්ථාව ෙදන්න. ඔබතුමන්ලා දිගින් දිගටම බාධා කරනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙසේ වුවද, සමහර ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට හිතවත් ශිෂ්ය 

කණ්ඩායම් අෙනකුත් සිසුන් බියවද්දා තම කටයුතුවලට ෙයොමු කර 
ගැනීමට කියා කරන බවට ෙතොරතුරු ලැබී ඇති අතර, එවැනි 
අවස්ථාවල එවැනි තර්ජනවලට ෙගොදුරු වූ සිසුන්හට සහන 
සැලසීමට විශ්වවිද්යාල පරිපාලනය කියා කරනු ඇත.  

 

05.   සිසුන්ට එෙරහිව පනවා ඇති පන්ති තහනම් සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කරනුෙය් විශව්විද්යාලවල සනාතන සභා හා 
පාලක සභාව වන අතර, ඒ සම්බන්ධෙයන් විශව්විද්යාල 
පනත යටෙත් ඔවුන්ට බලතල ඇත.  

06.   සිසුන් අධ්යයන හා විෂය සමගාමී කටයුතු සඳහා ෙයොමු 
කරවීමට උනන්දු කරවීම, අෙනකුත් පහසුකම් සැපයීම හා 
අධ්යයන කටයුතු සාර්ථකව කරගැනීම සඳහා සිසුන් සහ 
ෙදමව්පියන් දැනුවත් කිරීම සඳහා කටයුතු කරනු ඇත. 
එෙමන්ම විශව්විද්යාල සිසුන් බාහිර ෙද්ශපාලන 
කියාකාරකම් සඳහා සහ තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන මත පකාශ 
කිරීම සඳහා ෙයොදා ෙනොගන්නා ෙලස එවැනි කටයුතුවල 
ෙයෙදන පක්ෂවලින් ඉල්ලා සිටීමට මම කැමැත්ෙතමි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ළමයි විශව්විද්යාලයට යන්ෙන් ඉෙගන 
ගන්නයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත් විශ්වවිද්යාලෙය් සමිති නැහැ. 
විශ්වවිද්යාලෙය් එවැනි සමිති හදන්න අපි කැමැත්තක්, රුචියක් 
දක්වන්ෙනත් නැහැ. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටත්  සමිති වැඩිය 
නැහැ ෙන්.[බාධා කිරීමක්] ඇත්ත වශෙයන්ම ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයට එවැනි සමිති වැඩිය නැහැ ෙන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
එවැනි සමිති අඩුයි. නමුත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුවටවත් 
එන්න බැරි සමහර පක්ෂ විශ්වවිද්යාලයට ගිහිල්ලා වෘත්තීය සමිති 
හදා ගන්නවා. ඒ පක්ෂවලට අනුබල ෙදනවා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඇතුෙළේ ඉන්න සමහර පක්ෂයි. පසු ගිය දා පැවති විෙරෝධතා 
ව්යාපාරයට එක්තරා ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් බස් 50ක් ඇරියා. බස් 
50ක්! 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කවුද කියන්න ෙකෝ. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක අපි ෙහළිදරවු කරන්නම්. ඇත්ත වශෙයන්ම විශ්වවිද්යාල 

ශිෂ්යයන්ට ඕනෑ සෑම ෙදයක්ම ෙදන්න දැන් - [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාට කථා 

කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ඔබතුමා නියමිත ස්ථානෙය් ෙනොෙවයි දැන් 
ඉන්ෙන්.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ට අවශ්ය සෑම ෙදයක්ම දීලා තිෙබනවා. 

තවත් ෙදන්න ෙදයක් නැහැ. අනවශ්ය පශ්න බදාෙගන තමයි දැන් 
විෙරෝධතා ව්යාපාර ඇති කරන්ෙන්. දැන් බලන්න, SAITM එක 
ගැන. SAITM එක ආපස්සට හරවන්න පුළුවන්ද? ගරු අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් අහනවා, දීපු ෙදයක් 
ආපහු ගන්න පුළුවන්ද කියලා. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දීලා නැහැ ෙන්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදන්න. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
SAITM උපාධිය පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්දී පිළිඅරෙගනයි 

තිබුෙණ්. ඒක අපිට අවලංගු කරන්න පුළුවන්ද?  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ජනසතු කළා නම් ඉවරයි ෙන්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් පසු ගිය 

ආණ්ඩුව ඒක පටන් ගත්ෙත් ජනසතු කරන්නද? ජනසතු කරන්න 
ඕනෑ නම්, ඒක ආණ්ඩුෙවන්ම පටන් ගන්න තිබුණා ෙන්. ඇයි 
ඔබතුමන්ලා ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලයක් ආරම්භ කෙළේ? [බාධා 
කිරීමක්] නිකම් ඉන්න, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ෙකොට කරන්ෙන් එකක්; විපක්ෂයට 
ගියාම කියන්ෙන් තවත් එකක්. [බාධා කිරීම්] ලජ්ජා නැතිව තව 
කියවනවා. ඔබතුමන්ලාට පතිපත්තියක් නැහැ; ස්ථාවරයක් නැහැ.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 

පිළිතුර ලබා ෙදන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එකක් කියන්නම්. SAITM එක 

අපට අෙහෝසි කරන්න බැහැ. ඒක අපි කරන්ෙනත් නැහැ. ෙමොකද, 
ඒක පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්දීයි පටන් ගත්ෙත්. [බාධා කිරීමක්]
නැහැ, නැහැ ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමනි. ඔබතුමන්ලා තමයි ඒක පටන් ගත්ෙත්. නමුත්, 
පළමුෙවනි වතාවට අවසාන විභාගෙයන් ශිෂ්යයන් pass වුෙණ් 
අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්දීයි. ඉතින්, අපට ඒ SAITM එක අෙහෝසි 
කරන්න බැහැ. ඒක අෙහෝසි ක ෙළොත් අපට උසාවි යන්න ෙවනවා. 
උසාවිය කියයි ෙම්ක අෙහෝසි කරන්න බැහැ කියලා. මම ගරු 
මන්තීතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙම් SAITM එෙක් පශ්නය 
විසඳන්න අපට උදව් කරන්න කියලායි. Please help us. [බාධා 
කිරීම්] ඒක තමයි. තමුන්නාන්ෙසේලා කැමැතිද public-private 
partnership එකකට? [බාධා කිරීම්] නැහැ. නැහැ. ඒක තමයි. අෙප් 
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය වන්ෙන්, රාජ්ය අංශයයි, ෙපෞද්ගලික 
අංශයයි ෙදකම එකතු වී වැඩ කිරීමයි. ගරු කථානායකතුමනි, 
ඔබතුමා දන්නවා public-private partnership එක ගැන. රජයයි, 
ෙපෞද්ගලික අංශයයි එකට වැඩ කරන කමයකට අපි ෙමම 
විශ්වවිද්යාලය පරිවර්තනය කරමු. ඒක තමයි රටට ෙහොඳ. මම 
විෙශේෂෙයන්ම, අෙප් ගරු අනුර  දිසානායක මැතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම ඇමතිතුමාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා අපට සහෙයෝගය ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමනි, පැහැදිලි කර ගැනීමක්. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් අමාත්යතුමා කිව්වාෙන්, ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්, 

ෙද්ශපාලන කියාකාරකම්, ශිෂ්යයන්ෙග් නුරුස්නා හැසිරීම් යනාදී 
ෙද්වල් තමයි ෙම්වාට ෙහේතු සාධකයන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. 
මම ඔබතුමාට එක් කරුණක් ෙපන්වන්නම්. ෙම්, එස්. ස්වර්ණ 
කිත්සිරි, ශිෂ්ය අංකය, 2003/බී.ඒ.19424. ඔහුෙග් පන්ති තහනම් 
කරලා තිෙබනවා. මම ඒකට ෙහේතුව කියන්නම්. "ශාස්ත පීඨෙය් 
ෙජ්යෂ්ඨ  සිසුන්හට බදාදා දින පමණක් ශිෂ්ය කියාකාරකම්වල 
නිරතවීමට අවසර ලබා දී තිබියදී සිකුරාදා දින රැස්වීමක් 
පැවැත්වීෙමන් ඉහත නීති රීතින් 2 ෙකොටෙසේ 4ෙවනි වගන්තියට 
ගැෙනන විෂමාචාරයක් කර ඇති බවට" යනුෙවන් සඳහන් කර 
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙම් ශිෂ්යෙයකුට, ශිෂ්ය කියාකාරකම්වලට 
බදාදා දුන්නා, සිකුරාදා ෙයදුණා කියලා පන්ති තහනම් කරන 
සිද්ධිය? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ෙම් සිද්ධිය ගැන දන්නවා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පශ්නය ඇහුවා 

එතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මට ලැබුණු ෙතොරතුරු අනුව, ෙම් ශිෂ්යයා නවක වදය 

සංවිධානය කරමින් ඉඳලා තිෙබනවා. නවක වදය නීති විෙරෝධීයි. 
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා කිවුව ඒ කාරණය ගැන මට ෙතොරතුරු 
ලැබුණා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ෙකොයි විශ්වවිද්යාලෙය්ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමය උසාවියක් ෙනොෙවයි, හරස් පශ්න අහන්න.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිළිතුරු දීම දැන් අවසන් කරන්න. අද දින වැඩ කටයුතු හුඟක් 

පමාද ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පසු ගිය දා පැවති විෙරෝධතා ව්යපාරයට බස් 50ක් යැව්වා. 

කවුද ෙම්වා කරන්ෙන්?  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
කවුද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කවුද ෙම්වා කරන්ෙන්? දැන් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ට පශ්න 

නැහැ. SAITM එක විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ට බලපාන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? අධ්යාපන පතිපත්තිය තීරණය කරන්ෙන් ආණ්ඩුව.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
පාසල් ශිෂ්යයන්ට බලපානවා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අධ්යාපන පතිපත්තිය තීරණය කරන්ෙන් ආණ්ඩුව මිස 

ශිෂ්යයන් ෙනොෙවයි. ඒක මතක තියාගන්න. ආණ්ඩුවයි එය 
තීරණය කරන්ෙන්. පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් SAITM එක 
ආරම්භ කරන්න ඕනෑ කියා ඔබතුමන්ලා තීරණය කළා. අපි එය 
පිළිගන්නවා.  [බාධා කිරීම්] 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එය ජනසතු කරනවාද, නැද්ද කියා කියන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමන්ලාෙග් පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න බැහැ ෙන්. 

ඔබතුමන්ලාට එක පතිපත්තියක් නැහැ. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්න 
ෙකොට එක පතිපත්තියක්; විපක්ෂයට ගිය විට තවත් එකක්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එය ජන සතු කරනවාද, නැද්ද? එච්චරයි අහන්ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා අවසාන වශෙයන් කියනවා, 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙමයට විසඳුමක් ෙදන්න බැරි නිසා -[බාධා 
කිරීමක්] එය පටන්ගත් අයත් දැන් ඒකට විරුද්ධයි ෙන්. ඉතින් 
ෙකොෙහොමද විසඳුමක් ෙදන්ෙන්? පටන්ගත් අයත් දැන් විරුද්ධයි. 
ෙමතුමන්ලාත් විරුද්ධයි. ෙම් කාරණය දැන් අධිකරණයට ගිහින් 
තිෙබනවා; this matter is before the court. SAITM එෙක් 
උපාධිය ලබාගත් ශිෂ්යෙයක් ෛවද්ය සභාෙව් ලියා පදිංචිය 
ඉල්ලුවා. ෛවද්ය සභාව කිව්වා, "ලියා පදිංචිය ෙදන්න බැහැ" 
කියා. දැන් ඒ ශිෂ්යෙයෝ උසාවියට ගිහින් තිෙබනවා. ඔක්ෙතෝබර් 
මාසෙය් ඒ නඩුව අහනවා අවසානයක් දක්වා; it will be a trial to 
a finish. එහි තීන්දුව ෙද්වි. අපි තීන්දුව ෙදන කල් ඉඳිමු.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට පශ්නයක් අහන්න 

තිෙබනවා කියා කිව්වා.   
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 126 යටෙත් කාරක 

සභා පිළිබඳව දක්වා තිෙබනවා. මා ෙම් කාරණය ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. ඊෙය් දිනෙය්දී අෙප් ෙම්ස උඩ තබා 
තිබුණා COPE එෙක් වාර්තාව. එම වාර්තාව, "ෙපොදු ව්යාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපති ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
විසින් අෙගෝස්තු මස 09වන දින ඉදිරිපත් කරන ලදී" කියලායි 
සඳහන්ව තිෙබන්ෙන්. ෙම් රටත්, අපත්, පාර්ලිෙම්න්තුවත් -
සියලුෙදනා- බලාෙගන සිටියා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර පිළිබඳ 
සිද්ධිය පධානම ෙදය ෙලස සලකා ෙම් වාර්තාෙව් ඇතුළත් ෙව්වි 
කියා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
That is not over.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඉස්සර ෙවලා මා කියන එක අහෙගන ඉඳලා ඔබතුමාෙග් 

උත්තරය ෙදන්න.   

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
COPE එක දැන් පරීක්ෂණ කරෙගන යනවා. අද ෙදවතාවක් ඒ 

ගැන කියැවුණා, ගරු මන්තීතුමා. අගාමාත්යතුමාෙගන් අහපු 
පශ්නයකට ලබා දුන් පිළිතුරකත් COPE එක පරීක්ෂණ කරෙගන 
යන බව කියා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා කියපු කාරණයට මා විරුද්ධ 

ෙවනවා.    
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
You raised the question and the reply is, it is under 

investigation.  
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට විගණකාධිපතිතුමාත් ඒ 

පිළිබඳ වාර්තාවක් දුන්නාට පසුව මන්තීවරුන් ෙලස අපට 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්න අයිතියක් තිෙබනවා, "ඒ වාර්තාව 
සභාපතිතුමාට කියා හැකි ඉක්මනින් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරවන්න" කියා. නමුත් අපට දැනගන්න ලැබී තිෙබන අන්දමට, 
සභාපතිතුමාටත් එහි කටයුතු කර ෙගන යන්න බැරි ආකාරයට 
විවිධ බාධා කිරීම් ඇති වී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එම කමිටුෙව් 
සාමාජිකයන් ෙවනස් කරලා ෙම්වා යට ගැසීම සඳහා වන 
උත්සාහයක් දිගින් දිගටම පවතිනවා. ඒ නිසායි, මම ෙම් පශ්නය 
මතු කරන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, කරුණාකර ඔබතුමා ෙමම 
පශ්නයට මැදිහත් ෙවන්න. විගණකාධිපතිතුමා වාර්තාවක් දුන්නාට 
පසුව තව ෙමොනවාද ඒෙක් විභාග කරන්ෙන්? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙකෝප් කමිටුෙව් සභාපති ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 

මැතිතුමා පිළිතුරු ෙදන්න. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙමම වාර්තාව 

මාස ෙදකක කාලයක් සඳහා වන අතුරු වාර්තාවක්. ෙමම අතුරු 
වාර්තාෙව්ත් 70, 71 සහ 72 පිටුවල බැඳුම්කර කියාවලිය 
සම්බන්ධෙයන් ඒ වනවිට තිබුණු තත්ත්වය පිළිබඳව ඉතා 
පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා. ඊට අමතරව නිශ්චිතව බැඳුම්කර 
ගනු - ෙදනුව සම්බන්ධෙයන් ඇති වුණු සියලුම කාරණා, ඇමුණුම් 
සියල්ල සහිතව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කිරීමට ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව කාල සටහනක් සකස් කර 
තිෙබනවා. ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 13වැනි දා ෙවනෙකොට ඒ 
සම්බන්ධ සම්පූර්ණ වාර්තාව සකස් කරලා අවසන් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සඳහා වන කාල රාමුවක් සකස් 
කරලා තිෙබනවා.  

175 176 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, කිසිදු බාධාවකට ෙහෝ කිසිදු 
බලපෑමකට යටත් ෙනොවී -එය අදාළ ෙවන්ෙන්ම නැහැ- කාරක 
සභාව හැටියට එම වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනවා. එම වාර්තාෙව් 
තිෙබන කරුණුවලට එකඟ ෙනොෙවනවා නම්, එකඟ ෙවනවා නම් 
ඒ පිළිබඳව විවාදයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කරන්න පුළුවන්. එම 
වාර්තාෙව් කාරණා සම්බන්ධෙයන් ගන්නා තීරණය ගැන 
පාර්ලිෙම්න්තුව තමයි ඊළඟට තීරණය කළ යුත්ෙත්. 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් ෙකෝප් කමිටුවට පැවෙරන බලය අනුව, 
ව්යවස්ථාෙවන් පැවරී තිෙබන බලය අනුව කිසිදු බාධාවකින් 
ෙතොරව ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කරනවා. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මැතිතුමන්ලා නිෙයෝජනය කරන නිෙයෝජිතයනුත් එම කාරක 
සභාෙව් ඉන්නවා. ඒ අයටත් පුළුවන්, සම්පූර්ණ වශෙයන් ඒ සඳහා 
මැදිහත් ෙවන්න. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, මම එම වාර්තාව 

සම්බන්ධෙයනුත් මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමාෙග් අදහස් විමසුවා. 
එතුමාෙග් එකඟත්වය අද මට ලැබුණා. ඒ අනුව මම එය 
තමුන්නාන්ෙසේට ලබා දීමට කටයුතු කරන්නම්. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමෙහම ගිෙයොත් තව කවුරු හරි 

නැඟිටලා අහන්න පුළුවන්, "වතු වැවිලි සමාගම් ගැන කථාවක් 
තිබුණා. ඒවා ෙම්ෙක් නැහැ ෙන්" කියා. තවත් කවුරු හරි නැඟිටලා 
අහන්න පුළුවන්, "ෙහජින් ගැන තිබුණා. ඒවාත් ෙම්ෙක් නැහැ 
ෙන්" කියා. ඔය විධියට එක එක ඒවා අහන්න පුළුවන්. ඒ නිසා 
තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන සියලුම පක්ෂවල 
නිෙයෝජිතයන්ෙගන් ෙකෝප් සභාව සමන්විත වී තිෙබන්ෙන්. ගරු 
කථානායකතුමනි, එම නිෙයෝජිතයන්ෙග් වගකීම තමයි සිද්ධ 
වන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක ගැන එම පක්ෂ දැනුවත් කරන එක. 
අෙප් පක්ෂෙය්ත් නිෙයෝජිතයන් ඉන්නවා නම් එම 
නිෙයෝජිතයන්ෙග් වගකීම තමයි, සිද්ධ ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන 
එක සම්බන්ධව අෙප් පක්ෂය දැනුවත් කරන එක. ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මැතිතුමන්ලාෙග් කණ්ඩායමකුත් එම කාරක සභාෙව් 
ඉන්නවා. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීවරයාත් ඒ කාරක 
සභාවට සහභාගි ෙවනවා.  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, ඒ නිසා ඔබතුමා 
ඉස්ෙසල්ලා එතුමාෙගන් අහන්න. ෙමොකද, ඒ ඔක්ෙකෝම ඉන්න 
තැන තමයි ෙම් කාරක සභාව පවත්වාෙගන යන්ෙන්. ෙම්ක හරි 
වැදගත්. ෙමතැන ෙවන ෙවන "ෙග්ම්" හදන්න සූදානම් වන්න එපා. 
ෙමොකද, ලබන මාසෙය් 13වැනි දා වනවිට එම වාර්තාව සකස් කර 
අවසන් කිරීම සඳහා සියලු නිෙයෝජිතයන් සිටි සභාවකදී ඉතා 
පැහැදිලිව කාල සටහනක් හදා ෙගන තිෙබනවා. Road map එකක් 
හදා ෙගන තිෙබනවා,  මහ බැංකු අධිපතිතුමා ෙහට ෙගන්වනවා; 
ඊට පසුව ඉදිරි කියාමාර්ග ගන්නවා; ඊටත් පසුව වාර්තාවක් සකස් 
කරනවා යනාදී වශෙයන්. එෙසේ වාර්තාවක් සකස් කර එම අවසන් 
වාර්තාව ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 13වැනි දා භාර ෙදන්න 
එකඟතාවකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. එෙහම කියාවලියක් පවතිනවා. 

ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, එම කියාවලිය පිළිබඳව ගැටලුවක් 
තිෙබනවා නම් එම කාරක සභාව නිෙයෝජනය කරන එම පක්ෂවල 
නිෙයෝජිතයන්ෙගන් ඒ සම්බන්ධව අහන එකයි කළ යුත්ෙත්. 
ඔවුන්ෙග් වගකීම විය යුත්ෙත් එයයි. එෙහම නැතුව එක පාරටම 
උඩින් කඩා පහත් වුණා වාෙග් එක එක ඒවා අහන එක සාධාරණ 
නැහැ. ෙමොකද,  ෙමම වාර්තාව ඉතා පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. මහ බැංකුව පිළිබඳවත්, ඒ බැඳුම්කර ගනුෙදනුව 
පිළිබඳවත් ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිර්ෙද්ශයන් ෙම් වාර්තාෙව් 
 තිෙබනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අපි ෙකෝප් කමිටුෙව් 

සභාපතිතුමාට එම කටයුතු කිරීමට අවස්ථාවක් ෙදනවා. 
ඔක්ෙතෝබර් මාසය දක්වා කල් ෙදන්න පුළුවන්. 

ගරු සභානායකතුමා. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මැතිතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි, ආණ්ඩුවට හංගන්න ෙදයක් 
නැහැ කියන එක. ඒකයි අපි විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයකු වශෙයන් 
ගරු හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා ෙකෝප් සභාෙව් සභාපති බවට පත් 
කෙළේ. අපට හංගන්න ෙදයක් නැහැ. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මැතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව පැවැති කාලෙය් ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් තමයි එම කාරක සභාෙව් මූලාසනය 
දැරුෙව්. ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් පත් කෙළේ, 
ඔක්ෙකෝම හංගන්න ඕනෑ නිසායි. අපි විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයකු 
පත් කර තිෙබනවා. අපට හංගන්න ෙදයක් නැහැ. 

 

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

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ෙකෝප් කමිටුෙව් සභාපතිතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීම 

පිළිගනිමු. ඒක සාධාරණයිෙන්. ඔක්ෙතෝබර් මාසය ෙවනෙකොට 
එම වාර්තාව ඉදිරිපත් කරාවි. 

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නය ෙවන පශ්නයක් වාෙග් 

ෙනොෙවයි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, අපි දැන් ෙමම 

කාරණාව අවසන් කරමු. තීරණයක් ලැබුණාෙන්. ඔබතුමාට තවත් 
කියන්න ෙදයක් තිෙබනවා නම් කියන්න. ඊට පසුව අපි ෙම් 
කාරණය අවසාන කරමු. 

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මැතිවරණයට කලින් ගරු 

අගාමාත්යතුමා ෙම් රටට පතිඥාවක් දුන්නා ෙම් බැඳුම්කර සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙත්රීම් කාරක සභාවක් ලබා 
ෙදන බව. අපි ෙත්රීම් කාරක සභාව ෙනොඉල්ලා සිටිෙය්, ෙකෝප් 
කමිටුව පිළිබඳව විශ්වාසය තියලායි.  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් අවසන් වාර්තාව ලබා 

ෙදනවාෙන්. අපි ඒක පිළිගනිමු. ඒ නිසා දැන් ඒ ගැන වාද-විවාද 
කිරීමට අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. That is the final decision.  

ගරු මුදල් අමාත්යතුමා. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් දිනෙය්දී ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා පශ්නයක් අසා තිබුණා, කිසිම අදාළත්වයක් නැතුව. එම 
පශ්නය අසා තිබුෙණ්, පශ්නයක් ඇති කරන ආකාරෙයනුයි. ඒ 
නිසා මම හිතුවා ඒකට උත්තරයක් දිය යුතුයි කියා. එතුමා ඊෙය් 
අහපු අතුරු පශ්නයකින් කියා තිබුණා, ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් යම් යම් අය ෙලඩ ෙවලා තිෙබනවාය කියා. ඒ 
වාෙග් පකාශ කරන්න එතුමා ෙලඩ ෙවලා ඇති. කවුරුවත් ඒ 
වාෙග් ෙලඩ ෙවලා නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් ෙලඩට වැටුෙණොත් 
සදාකල්ම ෙලඩ ෙවලා ඉන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තමයි 
තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමතැන 
ෙපන්වලා තිෙබනවා,- [බාධා කිරීමක්] අහෙගන ඉන්න ෙකෝ. 
කියලා තිෙබනවා, විෙද්ශීය අයට ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කටයුතු භාර දීලා තිෙබනවා කියලා. ෙම් 
වාෙග් වැඩ කෙළේ මහින්ද රාජපක්ෂෙග් කාලෙය්. විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් කටයුතු ඒ කාලෙය් කෙළේ සුද්දන්ට භාරදීලා. අෙප් 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාෙග්ත් පාලනය යටෙත් ඒවා ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ෙබොෙහොම විනිවිදභාවෙයන් අපි කථා කරලායි ඒ වැඩ කටයුතු 
කරලා තිෙබන්ෙන්. අදහස් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා, අෙප් 
ආදායම වැඩි කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. අද ආදායම සියයට 
49කින් වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් නිකම් ෙනොෙවයි; ෙපොල් ගාලා 
ෙනොෙවයි. පිරිසිදු පාලනයක් තිෙබන නිසා තමයි විනිවිදභාවෙයන් 
කටයුතු කරලා තමයි ෙමවැනි වර්ධනයන් ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන්. 

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 

ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත 

நாட்ைடக் கட் ெய ப் தல் வாி (தி த்தம்) சட்ட லம் 
NATION BUILDING TAX (AMENDMENT) BILL 

 
 

 "Bill to amend the Nation Building Tax Act, No. 9 of 2009." 
 
පිළිගන්වන ලද්ෙද්  මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක මහතා 

විසිනි. 
2016 සැප්තැම්බර් මස 20 වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය 

යුතුයයි ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 

நிதி அைமச்சர் மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க  அவர்களால் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2016 ெசப்ெரம்பர் 20, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 
மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் உாிய 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட ேவண்  
ெமன ம் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Presented by the Hon. Ravi Karunanayake, Minister of Finance; 
to be read a Second time upon Tuesday, 20th September, 2016 and 

to be printed; and to be referred  to the relevant Sectoral Oversight 
Committee.  

ෙමෝටර් වාහන පනත: නිෙයෝග 
ேமாட்டார் வாகனச் சட்டம் : 

ஒ ங்குவிதிகள் 
MOTOR TRAFFIC ACT: REGULATIONS 

 
I 

 

[අ.භා. 2.47] 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  
மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් නිෙයෝගය ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"2016 ජූනි 22 දිනැති අංක 1972/33 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය මඟින්, 
සිංහල හා ෙදමළ භාෂා පිටපත්වල මුදණ ෙදෝෂ නිවැරදි කරනු ලැබූ, 
ෙමෝටර් වාහන පනෙත් (203 වැනි අධිකාරය වූ) 122 වගන්තිය සහ VII අ 
ෙකොටස සමඟ කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 237 වැනි වගන්තිය යටෙත් 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 
ෙනොවැම්බර් 02 දිනැති අංක 1939/4 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරනු ලැබ, 2016.07.21 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ  
යුතු ය." 

2015.11.02 දිනැති හා අංක 1939/4 දරන රජෙය් අතිවිෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කර ඇති 2015 අංක 01 දරන ෙමෝටර් වාහන 
(රියැදුරු පාසල්, රියැදුරු උපෙද්ශක සහ සහකාර රියැදුරු 
උපෙද්ශක) නිෙයෝග හඳුන්වා දීමට පථම රියැදුරු පාසල් හා 
රියැදුරු උපෙද්ශකවරුන් නියාමනය 1991.06.05වන දින 
පකාශයට පත් කර තිබූ අංක 665/6 දරන 1990 ෙමෝටර් වාහන 
(රිය පැදවීෙම් පාසල් සහ රිය පැදවීෙම් උපෙද්ශක) නිෙයෝගවලට 
අනුකූලව සිදු විය යුතුව තිබුණා. 2009 අංක 08 දරන ෙමෝ ටර් 
වාහන සංෙශෝධන පනත මගින් ෙමෝටර් වාහන පනෙත් 139 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කරමින් රියැදුරු පාසල්, රියැදුරු පුහුණු 
උපෙද්ශක සහ සහකාර රියැදුරු පුහුණු උපෙද්ශකවරුන් සම්බන්ධ 
පතිපාදන පුළුල් කර ඇත. ශීඝෙයන් ඉහළ යන රථ වාහන අනතුරු 
පිළිබඳව කරුණු විමර්ශනය කිරීම සඳහා වන පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ 
කාරක සභාෙව් අතුරු ව්යවස්ථාෙව් 12 ආ 10.1 ෙඡ්දය මගින් 
රියැදුරු පාසල් හා රියැදුරු පුහුණුව අධීක්ෂණය හා නියාමනය 
කිරීෙම් අවශ්යතාව ෙපන්වා දී තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කරමින් ෙමෝටර් වාහන (සංෙශෝධන) පනෙතන් හඳුන්වා දී 
ඇති පතිපාදනවලට අනුකූලව ඒ වන විට කියාත්මක වූ 1990 
ෙමෝටර් වාහන (රිය පැදවීෙම් පාසල් සහ රිය පැදවීෙම් උපෙද්ශක) 
නිෙයෝග අවලංගු කරමින් හා අංක 1939/4 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළකර ඇති 2015 අංක 01 දරන ෙමෝටර් වාහන (රියැදුරු 
පාසල්, රියැදුරු පුහුණු උපෙද්ශක සහ සහකාර රියැදුරු පුහුණු 
උපෙද්ශකවරුන්) නිෙයෝග ෙයොදා ඇත. 

එම නිෙයෝගවල 2වන වගන්තිය අනුව සෑම රියැදුරු පාසලක්ම 
3වන වගන්තිෙයහි දක්වා ඇති සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර නිශ්චිත 
පමිතියකට අනුව ඒ, බී හා සී ෙලස පෙභ්දනය කර ඇති අතර, 
ෙමෝට ර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් ලියාපදිංචි කළ 
යුතුව තිෙබනවා. ෙමම රියැදුරු පාසල් වර්ගීකරණයට අනුව 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් ගාස්තු නියම කර ඇති අතර  වසර ෙදකකට 
වරක් නියමිත ගාස්තුව ෙගවීෙමන් අනතුරුව අලුත් කර ගත යුතුව 
තිෙබනවා. 

රියැදුරු පාසලක තිබිය යුතු ඒ ඒ වාහන වර්ගවලට අයත් 
වාහනවල අවම සංඛ්යාව, රියැදුරු උපෙද්ශකවරුන්ෙග් අවම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සංඛ්යාව, සහාය උපෙද්ශකවරුන්ෙග් සංඛ්යාව විෂය නිර්ෙද්ශය හා 
කමෙව්දය සහ රියැදුරු පාසල්වල පමිතිය නියාමනය කිරීම සඳහා 
අවශ්ය පතිපාදනද ෙමම නිෙයෝග මගින් පකාශයට පත් කර 
තිෙබනවා. 

රියැදුරු පාසලක ෙසේවය කරනු ලබන රියැදුරු 
උපෙද්ශකවරුන් ඒ, බී හා සී වශෙයන් ඔවුන් සතුව ඇති 
උපෙද්ශක බලපතෙය් ස්වභාවය අනුව වර්ගීකරණය කර 
තිෙබනවා. සහකාර රියැදුරු උපෙද්ශකවරුන් සඳහාද ෙවන්වූ 
වර්ගීකරණයක් ෙමම නිෙයෝග මගින් හඳුන්වා දී තිෙබනවා. 

රියැදුරු උපෙද්ශකවරුන්, සහාය රියැදුරු උපෙද්ශකවරුන් 
ෙවනුෙවන් උපෙද්ශක බලපත ලබා දීම සහ විෂයය නිර්ෙද්ශ, 
පැවැත්ෙවන විභාගය හා පාෙයෝගික පරීක්ෂණය පිළිබඳ විස්තර 
සහ උපෙද්ශක බලපත සඳහා අය කරනු ලබන ගාස්තු පිළිබඳව 
ෙමමගින් නිෙයෝග සාදා තිෙබනවා. එෙමන්ම උපෙද්ශක බලපත 
සඳහා ඉල්ලුම් කරනු ලබන ආදර්ශ අයදුම් පතය ද ෙමම 
නිෙයෝගවලින් පකාශයට පත් කර තිෙබනවා. 

ෙමම නිෙයෝග පකාශයට පත් කර ඇති අතිවිෙශේෂ ගැසට් 
පතෙයහි සිංහල මුදණෙය් 6ඒ  පිටුෙව් II වන ෙකොටෙසේ 14(ඈ) 

වගන්තිය නිවැරදි කර හා ෙදමළ මුදණෙය් 14(ஈ) වගන්තිය 

ඇතුළත් කර ෙදෝෂ නිවැරදි කිරීම සඳහා 1963/36 හා 2016 අෙපේල් 
22 දිනැති අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතය නිකුත් කර තිෙබනවා.  

ෙමම ෙදෝෂ නිවැරදි කිරීම සහිත ගැසට් පතය භාෂා 
තිත්වෙයන්ම ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවශ්යතාව මත 2016.04.22 දිනැති 
හා අංක 1963/36 දරන රජෙය් අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන 
ලද නිෙයෝග අවලංගු කර අදාළ නිවැරදි කිරීම් ඇතුළත් සංෙශෝධන 
නිෙයෝග තමයි භාෂා තුෙනන්ම ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 

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

 

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

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා කියාෙගන ආෙව් ෙම් 

ගැසට් නිෙව්දනෙය් තිෙබන කාරණා පිළිබඳවයි.  

විෙශේෂෙයන්ම රියැදුරු පාසල් ෙම් ආකාරෙයන් නියාමනය 
කිරීම අෙප් ගමනාගමන ක්ෙෂේතය සඳහා අතිශයින්ම වැදගත්. රෙට් 

ඇති වන රිය අනතුරු පමාණය ගැන බැලුවාම අෙප් රියැදුරන්ෙග් 
ගුණාත්මකභාවය ඉතාම ඉහළ මට්ටමක තිබිය යුතුයි. රියැදුරන් 
පුහුණු කරන ආයතන ගුණාත්මක මට්ටෙම් ෙනොමැති නම් අපට 
ෙම් තත්ත්වය උදා කර ගැනීමට පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙම් ආයතන ඉතා ෙහොඳින් අධීක්ෂණය 
කරලා ෙම් රියැදුරු පාසල්වලින් බිහි වන රියැදුරන් ඉතාම 
නීතිගරුක ෙමන්ම රථ ධාවනය කිරීම සඳහා පවීණත්වයක් ඇති 
රියැදුරන් බවට පත් කර ගැනීමයි. ඒ අරමුණින් තමයි  ෙමම ගැසට් 
පතය අප ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. 

ඊළඟ ගැසට් පතය, අංක 1946/10 හා 2015.12.22 දිනැති 
අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතයයි. 2009 අංක 8 දරන ෙමෝටර් වාහන 
සංෙශෝධන පනෙත් 61වැනි වගන්තිය මඟින් ෙමෝටර් වාහන 
පනතට ඇතුළත් කරන ලද 213ඈ වගන්තිය මඟින් ෙමෝටර් වාහන 
ත්යාග හා දිරිදීමනා අරමුදලක් පිහිටුවිය යුතු බවට පතිපාදන 
හඳුන්වා දී තිෙබනවා. ඒ අනුව, පවාහන අමාත්යතුමා විසින් 
ෙමෝටර් වාහන පනෙත් 213ඈ වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 237 
වගන්තිය යටෙත් 2011 අංක 04 දරන ෙමෝටර් වාහන ත්යාග සහ 
දිරිදීමනා අරමුදෙල් නිෙයෝග 1726/12 හා 2010.10.05 දරන 
රජෙය් අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරමින් පකාශයට පත් කර 
තිෙබනවා.  

ඒ නිෙයෝගවල 2(1) නිෙයෝගය මඟින් ත්යාග සහ දිරිදීමනා 
අරමුදල් කළමනාකරණ සහ පරිපාලනය සඳහා පාලක 
මණ්ඩලයක් පත් කර තිෙබනවා.  

එම නිෙයෝග පකාශයට පත් කරන ලද අවසථ්ාෙව් ෙමෝටර් රථ 
පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මූල්ය කටයුතු භාරව කටයුතු කළ 
පධාන නිලධාරියා වූෙය් පධාන ගණකාධිකාරිවරයායි. එබැවින්, ඒ 
නිෙයෝගවල 2(1) නිෙයෝගෙය් (ඈ) යටෙත් පාලක මණ්ඩලෙය් 
සාමාජිකයකු ෙලස ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
පධාන ගණකාධිකාරීවරයා නම් කර තිෙබනවා.  

ඉන් පසු ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මූල්ය 
කටයුතු භාර කිරීම සඳහා පධාන මූල්ය නිලධාරි තනතුර ස්ථාපිත 
කර ඒ සඳහා නිලධාරියකු පත් කර තිෙබනවා.  එබැවින්, ෙමෝටර් 
රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධාන ගණකාධිකාරී ෙවනුවට 
පධාන මූල්ය නිලධාරි ත්යාග සහ දිරිදීමනා අරමුදෙල් පාලක 
මණ්ඩලයට ඇතුළත් කිරීම සඳහායි ෙම්  සංෙශෝධන ෙගනැවිත් 
තිෙබන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ත්යාග හා දිරිදීමනා අරමුදල 
සම්බන්ධෙයන් මා කියන්නට කැමැතියි. ෙම් අරමුදල පාලනය 
ෙවන්ෙන් ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙකොමසාරිස් ජනරාල්, ෙමෝටර් රථ 
පවාහන ෙකොමසාරිස් (පරිපාලන), ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධාන මූල්ය නිලධාරි, පවාහන අමාත්යාංශෙය් 
නිෙයෝජිතවරයකු හා භාණ්ඩාගාර නිෙයෝජිතවරයකු යටෙත්යි.  

අරමුදල් ලැෙබන්ෙන් ෙමෝටර් රථ පනත යටෙත් ලැෙබන 
ආදායමින් සියයට එකක්, පළාත් සභා ආදායමින් සියයට එකක් 
වාෙග්ම ආෙයෝජනය  කරද්දී ලැෙබන ෙපොලී මුදල් මඟින්.  

මුදල් ෙබදී යන ආකාරය ෙමෙසේයි. පරිපාලන වියදම් සඳහා 
ආදායමින් සියයට එකයි. රඳවා ගැනීම් සඳහා ආදායමින් සියයට 
5යි. ඒ වාෙග්ම, කාර්ය මණ්ඩල පුහුණුව සඳහා වාර්ෂිකව රුපියල් 
ලක්ෂයක් ෙවන් කර තිෙබනවා. සුබසාධන හා විෙනෝද කටයුතු 
සඳහා වාර්ෂිකව රුපියල් පණස්දහසකුත්, පශංසනාත්මක ඇගැයීම් 
සඳහා වාර්ෂිකව රුපියල් පණස්දහසකුත් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
ඉතිරිය දිරි දීමනා ෙගවීම් සඳහා ෙවන් කර තිෙබනවා. 

181 182 

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා  මහතා] 



2016  සැප්තැම්බර් 07 

දිරි දීමනා ෙගවීම සඳහා නිර්ණායක  සකස් කර තිෙබනවා. දිරි 
දීමනා සඳහා ෙවන් කළ මුදෙල් මුළු වටිනාකමින් සියයට 40ක් 
ෙසේවකයන්ෙග් මූලික වැටුප පදනම් කරෙගන ෙසේවකයන් අතෙර් 
ෙබදී යා යුතුයි. දිරි දීමනා සඳහා ෙවන් කරන මුදෙල් වටිනාකමින් 
සියයට 60ක් ශාඛාවල වැඩ කටයුතු සඳහා දායක වූ සහ එකී 
කාර්තුෙව් කාර්ය සාධනය සැලකිල්ලට ෙගන ශාඛාවල ෙසේවකයන් 
අතර සමානව ෙබදී යා යුතුයි. දිරිදීමනා ලැබීම සඳහා සුදුසුකම් 
ලැබීමට අවම වශෙයන් කාර්තුවකට දින තිහක්වත් ෙසේවය කළ 
යුතුයි. එක් කාර්තුවක් සඳහා දින හයක නිවාඩු හිමිකම් අවසරය 
ලබා ෙදනු ලබයි. ඊට අමතරව ලබා ගන්නා නිවාඩු සඳහා 
සමානුපාතික පදනම මත දිරිදීමනා ෙගවීම්වලින් අඩු කරනු ලබයි.  

ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් ත්යාග හා දිරි 
දීමනා වශෙයන් ෙම් වන විට ෙගවා ඇති මුදල සහ ලැබීම් පිළිබඳව 
දළ වශෙයන් ගත්ෙතොත්,  2009/2010 වර්ෂවල ලැබීම් රුපියල් 
මිලියන 57යි. 2009 වසෙර් ෙගවීම් රුපියල් මිලියන 13යි.  2010 
වසෙර් ෙගවීම් රුපියල් මිලියන 30යි. 2011 වසෙර් ලැබීම් රුපියල් 
මිලියන 68යි, ෙගවීම් රුපියල් මිලියන 62යි. 2012 වසෙර් ලැබීම් 
රුපියල් මිලියන 72යි, ෙගවීම් රුපියල් මිලියන 67යි. 2013 වසෙර් 
ලැබීම් රුපියල් මිලියන 73යි, ෙගවීම් රුපියල් මිලියන 68යි. 2014 
වසෙර් ලැබීම් රුපියල් මිලියන 91යි, ෙගවීම් රුපියල් මිලියන 80යි. 
2015 වසෙර් ලැබීම් රුපියල් මිලියන 116යි, ෙගවීම් රුපියල් 
මිලියන 108යි. ෙම් අරමුදල මඟින් ත්යාග හා දිරි දීමනා ලබා දීම 
සිදු කළ යුතු වුවද, දැනට දිරිදීමනා ලබා දීම පමණක් සිදු කරනවා. 
අෙප් අනාගත බලාෙපොෙරොත්තුව අෙනක් අංශයන් සඳහාත් නිසි 
ආකාරෙයන් ෙයොමු වීමයි. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් දිරි දීමනා ලබා 
දීෙමන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් වඩාත් කාර්යක්ෂම වූද, අවංක 
වූද ෙසේවාවක් ඒ අය ඉටු කරයි කියලායි. ඒ පිළිබඳව දැන් 
ෙනොෙයකුත් මාධ්ය වාර්තා තිෙබනවා. ෙකෝප් කමිටුව ඉදිරිෙය් 
පරීක්ෂණ පැවැත්ෙවනවා. අෙප් අමාත්යාංශය ඒවා සැලකිල්ලට අර 
ෙගන ඒවා නිවැරදි කිරීම සඳහා කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා.  ඒ 
වාෙග්ම අෙප් කමෙව්දයන් විශාල පමාණයක් ෙවනස් කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙකෝප් කමිටුව මඟින් ෙපන්වා දුන්නා, අෙප් e-
Motoring ව්යාපෘතිය ඉතා ඉක්මනින් ආරම්භ කිරීෙම් අවශ්යතාව 
පිළිබඳව. ඒ සම්බන්ධෙයන් පාරදෘෂ්යභාවයකින් යුතුව කටයුතු 
කිරීම සඳහා තාක්ෂණික කමිටු පත් කරලා තිෙබනවා. කැබිනට් 
මණ්ඩලය මඟින් පත් කරනු ලබන කමිටුවක් මඟින් එය ඉතා 
ඉක්මනින් කියාත්මක කිරීම සඳහා අපි අවශ්ය විධිවිධාන 
ෙයොදනවා. එවැනි නවීන තාක්ෂණික කම තුළින් ෙමෝටර් රථ 
ලියාපදිංචි කිරීම, ෙමෝටර් රථවල අයිතිය පැවරීම තුළින් තමයි 
දූෂණය වාෙග් කාරණා අවම කර ගන්න අපට පුළුවන් ෙවන්ෙන්. 
නැත්නම් අපි ෙකොච්චර උත්සාහ දැරුවත් පාෙයෝගික වශෙයන් 
ඒවා අවම කර ගැනීෙම් අපහසුකම් රාශියක් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  එම ව්යාපෘතිය ෙකෙරහි 
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරමින් එම කටයුත්ත ඉටු කිරීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ආෙව්ණික වූ අඩුපාඩුකම් රාශියක් තිෙබනවා. 
ලක්ෂ හැටක් පමණ වූ ෙමෝටර් රථ ලියාපදිංචි කිරීම සිදු කරනවා.  
ඉස්සර එක් එක් ෙමෝටර් රථයට ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ලිපි ෙගොනු 
සකස් කරලා ෙගොඩ ගහලා තිබුණා. ඒ සඳහා ගබඩාවක් තිබුෙණ් 
නැහැ. කන්ෙට්නර්වල තමයි අපි ඒවා දමලා තිබුෙණ්. නඩුවකට 
යම් ලිපි ෙගොනුවක් ඕනෑ වුණාම ෙම් කන්ෙට්නර් ගලවලා තමයි 
ගත්ෙත්.  අපි ඒ files ටික හරියට computerize කරනවා.  ඒ සඳහා 
විෙශේෂ වැඩසටහනක් සකස් කරනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි,  පරණ 
files සියල්ලම නැවත නිසි ෙලස ගබඩා කිරීමත් සිදු කරනවා. ඒ 
සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ 

සම්බන්ධෙයන් මම මුදල් ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   එම 
ගබඩාෙව් රාක්ක ගැසීම ඇතුළු වැඩ කටයුතු ටික දැන් අවසන් 
ෙවමින් තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ද අවසන් වීමට ෙපර ඒ සියලුම ලිපි 
ෙගොනු නිසි ආකාරෙයන් වර්ෂ අනුව, දින අනුව ගබඩා කිරීම සඳහා 
අපි ඒ අලුත් ස්ථානයට ෙගන යනවා. ඊට පස්ෙසේ ඉදිරිෙය්දී 
ලියාපදිංචි කරන වාහන සම්බන්ධෙයන් සියලුම ෙතොරතුරු අපි 
පරිගණකගත කරලා ඒවා සුරක්ෂිතව තබා ගැනීම සඳහා 
කමෙව්දයක් සකස් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම e-Motoring 
ව්යාපෘතිය ආරම්භ වුණාම අලුෙතන් ලියාපදිංචි වන සියලුම වාහන 
පිළිබඳ ෙතොරතුරු පරිගණකගත ෙවනවා. එතෙකොට යම් 
ෙක ෙනකුට තමන්ෙග් වාහනය තව ෙකෙනකුට විකුණන්න ඕනෑ 
නම්, transfer කරන්න ඕනෑ නම්, ඒවා ෙගදර ඉඳලාම  කර ගන්න 
පුළුවන් ෙවනවා.  e-Motoring ව්යාපෘතිෙයන් අපි කරන්න 
උත්සාහ කරන්ෙන් ඒකයි. ඒ සඳහා තැරැව්කාරෙයෝ හම්බ ෙවන්න 
ඕනෑ නැහැ, එක එක් ෙකනාට මුදල් ෙදන්න ඕනෑත් නැහැ. Credit 
card එෙකන් ඒ කටයුතු කරන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් සකස් 
කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. ඒ වාෙග්ම  ලියා පදිංචි ෙනොකර ධාවනය වන 
ෙමරටදී එකලස් කරන ලද යතුරු පැදි ලියා පදිංචි කිරිම සඳහා   
අමාත්ය මණ්ඩල අනුමතිය ලබා ගැනීම පිණිස කැබිනට් පතිකාවක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 

මව් සමාගම ෙනොවන ආනයනකරුවන් විසින් ෙමරටට 
ආනයනය කරනු ලබන අලුත්ම ෙමෝටර් රථ සඳහා අලුත් යනුෙවන් 
සහතිකෙය් සඳහන් කිරීම කරනු ලබනවා. ලිපිෙගොනු අස්ථානගත 
වීම හා ලිපිෙගොනුවල සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ ගැටලුවක් ඇති වූ 
බැවින් ලිපිෙගොනු විධිමත් පරිදි යාන්තිකව මිටි බැඳීම - bundle 
කිරීම -  සඳහා  යන්තයක් මිලට ෙගන කියාත්මක කරනවා. 
ෙව්රහැර කාර්යාල පරිශෙය් ලිපිෙගොනු මිලියන 40ක් ගබඩා කළ 
හැකි අංග සම්පූර්ණ ෙල්ඛනාගාරයක් රුපියල් මිලියන 80ක් වියදම් 
කර ඉදි ෙකෙරමින් පවතිනවා. ආනයනික වාහන සම්බන්ධෙයන් 
ෙතොරතුරු ඍජුවම ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලබා ගැනීම සඳහා 
ෙර්ගුව සමඟ ඍජු මාර්ගගත - online -  සබඳතාවක් ඇති කිරීමට 
කටයුතු  කරනවා. ව්යාජ ලිපිනයන්ට වාහන ලියා පදිංචි කිරීම 
වැළැක්වීම සඳහා වාහනෙය් ලියා පදිංචි  සහතිකයට ඇතුළත් 
කරන  ලිපිනය  ජාතික හැඳුනුම් පෙත් සඳහන් ලිපිනයට වඩා 
ෙවනස් වන අවස්ථාවලදී ගාම නිලධාරි විසින් නිතුක් කරන 
පදිංචිය සනාථ කිරීෙම් සහතිකයක් ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය 
කරනවා. අංක තහඩු මුදණය සඳහා පසම්පාදන කියාවලිය ආරම්භ 
කර ඇති අතර,  ඉදිරිෙය්දී නිකුත් කරන අංක  තහඩු සඳහා  RFID 
-  Radio Frequency  Identification - පහසුකම් සහිතව තිබිය යුතු 
බවට නිර්ණායකයන් ඇතුළත් කර  තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වාහන 
තම නමට පවරා ෙනොෙගන විවෘත ලියවිලි  මත තබා ෙගන සිටිම 
නිසා  දඩ නියම වූ පුද්ගලයන් හට සහනයක් ලබා දීමට අමාත්ය 
මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා ගත් අතර, එය සැප්තැම්බර් 01 දින සිට 
කියාත්මක ෙවනවා. පැවරුම් ෙල්ඛනවල "වාහනෙය් සන්තකය 
ෙවනස් වී දින 14ක් ඇතුළත අයිතිය පවරා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් 
ෙනොකළෙහොත් දිනකට රුපියල් 100ක අතිෙර්ක ගාස්තුවකට 
යටත් ෙව්" යන්න පැහැදිලිව මුදණය කිරිම මඟින් ජනතාව 
දැනුවත් කිරීමට කටයුතු සලසා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රියැදුරු 
පාසල් නියාමනය කිරිම විධිමත් කිරිම  තුළින්  වඩාත් ගුණාත්මක 
ෙසේවාවක් ලබා ගන්නට හැකියාව ලැෙබනවා.  

ෙව්රහැර හා කළුතර යන පෙද්ශවල පාෙයෝගික පරීක්ෂණ 
සඳහා ආදර්ශ ධාවන පථ ෙදකක් ඉදි කරනවා. ඌව, වයඹ හා 
උතුරුමැද යන පළාත්වලද නුදු ෙර්දීම ආදර්ශ ධාවන පථ  
ඉදිකිරීමට අවශ්ය මූලික කටයුතු කර ෙගන යනවා. රියදුරු බලපත් 
සඳහා  වන ලිඛිත  පරීක්ෂණ ෙය්දී ෙමෙතක් නිකුත් කළ පශ්න පත 
කට්ටල සංඛ්යාව වැඩි කිරීම මඟින් එම විභාගෙය් ගුණාත්මකභාවය 
ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කරනවා. මගී පවාහනෙය් ෙයෙදන  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බස්රථ රියැදුරන් සඳහා මගී පවාහන ෙසේවා බලපත් කමය 
කියාත්මක කිරීම සඳහා කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම පභු 
ආරක්ෂක රියැදුරන් සඳහා පුහුණු වැඩමුළු පැවැත්වීම කර 
තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තිෙරෝද රථවලින් අද සිදු 
වන අනතුරු පමාණය  ඉතාමත්ම වැඩියි. විෙශේෂ කැබිනට් අනු 
කමිටුවක් මගින් ෙමෝටර් බයිසිකල්වල ධාරිතාව පිළිබඳව, තීෙරෝද 
රථවලින් සිදුවන අනතුරු පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කර, 
ඒ සඳහා ආරක්ෂිත වැඩ පිළිෙවළවල් සකස් කිරීම හා තීෙරෝද 
රථවලට රියැදුරු බලපත ලබා දීෙම්දී  මීට වඩා ආරක්ෂක  
විධිවිධාන ෙයදීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. තිකුණාමලෙය්  නව 
කාර්යාල ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කර ජාතික පවාහන ෛවද්ය 
ආයතනය එම ෙගොඩනැඟිල්ල තුළම  ස්ථාපිත කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම  කාර්මික ෙසේවාවන්, මාර්ග ආරක්ෂණ ෙසේවාවන් වාෙග් 
වැඩ කටයුතු රාශියක්  සිදු  කර තිෙබනවා. මම හිතන විධියට  
හුඟක් මුදල් සංසරණය වන ස්ථානයක් නිසා එයට ෙචෝදනා වැඩියි. 
නමුත් නිසි කමෙව්දයන් තුළින් පමණයි ෙම් වැඩ කටයුතු  
කරන්නට පුළුවන් වන්ෙන්.   

ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත්   නිෙයෝග 
ෙදකක් මම ගරු සභාෙව් අනුමතිය සදහා ඉදිරිපත් කරනවා. මෙග් 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. 
මට ආර්ථික  සංවර්ධන කමිටුවට යන්නට තිෙබන නිසා ෙම් 
අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙවන් ඉවත්ව යන්නට අවසර ඉල්ලා සිටිනවා. 
නමුත් කමිටුෙව් රැස්වීම අවසාන වූ  වහාම මා ෙම් ස්ථානයට 
පැමිෙණන  බවත්  පකාශ කරන්නට කැමතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

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

 
[අ.භා. 3.05] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා  විසින් 

ඉදිරිපත් කරන ලද  ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් නිෙයෝග 
සම්බන්ධෙයන්   විවාද කරන ෙම් අවස්ථාෙව් දී  එහි තිෙබන  
කාලීන වැදගත්කම නිසාම  ෙම් පිළිබඳව කරුණු කිහිපයක් මතු 
කරන්නට බලාෙපෙරොත්තු ෙවනවා.  රියැදුරු පාසලක පමිතිය,  ඒ 
වාෙග්ම  රියැදුරු පාසලක  තත්ත්වය  නියාමනය කිරිම අත්යවශ්ය  
ෙදයක්.  රෙට්   ඇති වී තිෙබන  මාර්ග  අනතුරු, හදිසි අනතුරු  
සියල්ල සිද්ධ ෙවන්ෙන්  ඒ නිසාම ෙනොෙවයි  කියන එකත් අපි 
විශ්වාස කරනවා.  ඒකට තවත් ෙබොෙහෝ ෙහේතු තිෙබනවා වුණත්, 
රියැදුෙරකුෙග් පමිතිය සකස ් කිරීෙම්දී රියැදුරු පාසලක පමිතිය 
ඉතා වැදගත් වනවා. ඒක නියාමනය කිරීම ඒ නිසාම වැදගත් 
වනවා. එහිදී මතු වන්න පුළුවන් පාෙයෝගික කරුණු කීපයක් මම 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි.  

ඉන් පළමුවැනි එක තමයි, ඔබතුමන්ලා හඳුන්වා ෙදන රියැදුරු 
උපෙද්ශකවරු සහ සහකාර උපෙද්ශකවරු පමණක් රියැදුරු 
බලපත ලබා දීෙම්දී බලපතයක් සහිතව කටයුතු කළ යුතුයි කියන 
කාරණාව. දැන් ෙම්ක එෙහම හදනවා නම්, ඒකට අවශ්ය පහසුකම් 
පද්ධතියකුත් සකස් විය යුතුයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ඊට ෙහේතුව ෙමයයි. දැනට ෙමවැනි licensed 
රියැදුරන්, ඒ කියන්ෙන් බලපතලාභී - licensed - උපෙද්ශකවරු 
ලංකාෙව් ඉන්ෙන් 1,500ක් පමණක් වීම. ඒ මුළු පමාණය.  

2015 ෙනොවැම්බර් 02 අංක 1939/4 අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
6(ඊ) වගන්තිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"(ඊ) වලංගු රියදුරු උපෙද්ශක බලපතයක් සන්තකෙය් ෙනොමැති 
පුද්ගලෙයකු කිසිදු රියදුරු උපෙද්ශකවරයකු වශෙයන් ෙහෝ සහකාර 
රියදුරු උපෙද්ශකවරයකු වශෙයන් ෙසේවෙය් ෙනොෙයදවිය යුතු ය ;" 

ඒ අනුව ෙමම ගැසට් නිෙව්දනෙය් ෙම් කාරණාව විෙශේෂෙයන් 
අවධාරණය කරලා තිෙබනවා.  

 රියැදුරු පුහුණුව ලබා දීලා බලපතයක් ලබා ෙදන සෑම රියදුරු 
පාසලකම පුහුණුව පැවැත්වීම සඳහා බලපත ලත් රියැදුරු 
උපෙද්ශකවරු ෙහෝ සහකාර රියැදුරු උපෙද්ශකවරු පමණක් 
ෙසේවෙය් නියුක්ත විය යුතුය කියන කාරණාව පිළිබඳවත් අපි 
බලන්න ඕනෑ. එෙහම වුණාම ගැටලුවක් තිෙබනවා. බලපතලාභී  
උපෙද්ශකවරු දැනට ඉන්ෙන් 1,500ක් පමණ පමාණයක්. එෙහම 
නම්, දැන් ෙම්ෙකදි අනිවාර්යෙයන්ම රියැදුරු පාසල්වල තිෙබන 
අවශ්යතාවට, රෙට් තිෙබන රියැදුරු පාසල් පමාණයට බලපතලාභී 
රියැදුරු උපෙද්ශකවරුන්ව පත් කරන්න ඔබතුමන්ලාට සිද්ධ 
වනවා. 2016 ජනවාරි පළමුවැනි දා සිට ෙම් ෙද්වල් කියාත්මක 
වන්න නියමිතයි. ෙම්වා පාෙයෝගිකව කියාත්මක කරන්න නම්, 
සෑම රියැදුරු පාසලකම එවැනි උපෙද්ශකවරු ඉන්න ඕනෑ. 
එතෙකොට එවැනි උපෙද්ශකවරු පත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා ගැටලුවක් එනවා.  

ඊළඟට, ෙම් උපෙද්ශකවරෙයකු සඳහා වන සුදුසුකම් 
ගත්ෙතොත් එෙහම ඔවුන් විභාගයක් සමත් වන්න ඕනෑ. ඒ විභාගය 
සාමාන්ය විභාගයක් ෙනොෙවයි. ඒක ටිකක් විෙශේෂ විභාගයක්. ඒ 
සඳහා අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් අනුමත කරපු කමෙව්දයක්, 
පාඨමාලාවක් තිෙබනවා. ඒ පාඨමාලාව හදාරන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම සෑම රියැදුරු පාසලකම ෙම් පෙභ්දගත කිරීම අනුවත් 
විෙශේෂත්වයන් තිෙබනවා. ෙමය සංකීර්ණ කියාවලියක්. මම 
කියන්ෙන් ෙම් ෙද්වල්වල අවශ්යතාවක් නැහැ කියලා ෙනොෙවයි. 
නමුත්, ෙම් නිසා සිදුවන්න පුළුවන් ෙදයක් තිෙබනවා. දැනට 
පවත්වා ෙගන යන රියැදුරු පාසල්වලින් ෙම් පමාණය ෙවන් කර 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය ෙමහිදී මතුවනවා. ඒ ෙමහිදී 
මතුවන එක් පාෙයෝගික ගැටලුවක්.  

ඊළඟට, දැනට තිෙබන පනත අනුව අවුරුදු 21ට වැඩි රියැදුරු 
බලපතයක් තිෙබන ඕනෑම ෙකෙනකුට L board එක ගහ 
ගත්ෙතොත් තව ෙකෙනක්ව පුහුණු කරන්න පුළුවන්. එතෙකොට 
එවැනි පුහුණු කිරීමක් ෙම් නිසා කරන්න බැරිද කියන පශ්නය ඊ 
ළඟට මතු වනවා. ෙම් තත්ත්වය යටෙත් නම්, උපෙද්ශක 
බලපතයක් සහිත රියැදුරු පාසලකින් පමණමයි රියැදුරු පුහුණුවක් 
ලබා රියැදුරු බලපතයක් අලුෙතන් ගන්න පුළුවන්කම 
තිෙබන්ෙන්. අන්න ඒ පාෙයෝගික ගැටලුව ෙකොෙහොමද විසඳන්ෙන් 
කියන එක ෙමතැනදි මතුවනවා.  

ඊළඟට, ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම් කාරණාව අනුව රියැදුරු පාසලක් 
වන්ෙන් ස්ථිර ෙගොඩනැඟිල්ලක් තිෙබන ස්ථානයක්. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. ෙමෝටර් වාහනයක ආදර්ශ පද්ධතියක් පදර්ශනය 
කිරීමක් සහිතව ෙද්ශන පැවැත්විය හැකි ෙද්ශන පහසුකම් 
තිෙබන, කාර්මික පුහුණුව සඳහා පහසුකම් තිෙබන, වාහන 
නැවැත්වීමට පහසුකම් තිෙබන, වාහන අංගනයක් තිෙබන 
ස්ථානයක් තමයි රියැදුරු පාසලක් වන්න ඕනෑ. ඇත්තටම ඒක 
ෙහොඳයි. එතෙකොට පශ්නය තිෙබන්ෙන් දැන් තිෙබන රියැදුරු 
පාසල්වලට ෙමොකද වන්ෙන් කියන කරුණයි. එතෙකොට සිදු 
වන්ෙන් "රියැදුරු පාසල්" කියන ස්ථාන ඉතා සීමිත පිරිසකෙග් 
දැවැන්ත ව්යාපාරයක් බවට පමණක් පත් වන එකයි. ෙමොකද, දැන් 
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තිෙබන රියැදුරු පාසල් ගත්ෙතොත් පහසුකම් නැහැ කියලා අපි 
දන්නවා. නගරබද ගත්ෙතොත් එෙහම ෙලොකු වාහන අංගනයක් 
සහිත රියැදුරු පාසලක් පවත්වා ෙගන යන්න බැහැ.   

ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ඒ රියැදුරු පාසල ආසන්නෙය් තිෙබන 
පධාන පාර අයිෙන් වාහන නවත්වා තිෙබනවා.  ෙම් කටයුත්ත 
ගත්ෙතොත් පාෙයෝගිකව ඒක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය 
එනවා. ෙම් කමය නිසා දැනට පවතින - පවත්වා ෙගන යන - 
රියැදුරු පාසල්වලට ඇති වන තත්ත්වය ෙමොකක්ද? එම 
කාරණාවත් පැහැදිලි කර ගන්න අවශ්යතාව තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම දැනට ලංකාෙව් ෙම් උපෙද්ශක  
ලයිසන් එක තිෙබන්ෙන් 1500ක විතර පිරිසකටයි. එතෙකොට ඒ 
අයත් ෙම් තත්ත්වයට පත් කරනවාද කියන එකත් පශ්නයක්. 
එෙහම නැත්නම් අඩු තරමින් ෙම් සහායක උපෙද්ශක ලයිසන් 
එකවත් ෙදන්න සුදුසුකම් යම් පමාණයකට තිෙයන්න ඕනෑ. රියදුරු 
බලපතෙය් සුදුසුකම් තිෙබන්න ඕනෑ. පුහුණු කරන්න පුළුවන්කම 
තිෙයන්න ඕනෑ. විභාග pass කිරීම පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත් ඊට වඩා 
යම් පහසුකමක් ලබා ෙදන්න අවශ්යතාව පාෙයෝගිකව තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැනට 2009 අංක 8 දරන 
පනත  අනුව මාස තුනක් රියැදුරු පාසලක පුහුණු ෙවන්න ඕනෑ 
කියලා නීතියක් තිෙබනවා. කාට හරි රියදුරු බලපතයක් ගන්න 
අවශ්ය නම් රියැදුරු පාසලක  මාස තුනක් පුහුණුව ලබන්න ඕනෑ. 
හැබැයි, තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. ඒ මාස තුන පුහුණු ෙවන්න ඕනෑ, 
ෙකොච්චර කාලයක්ද කියලා ෙකොෙහේවත් නැහැ. මාස තුනම පුහුණු 
ෙවන්න ඕනෑ. නමුත් දවසට පැය කීයක්ද? එක දිනයකට පැය 
කීයක් පුහුණු කරන්න ඕනෑද කියන එක ගැන නිශ්චිතභාවයක් 
නැහැ. දැන් ෙම් නිෙයෝගවලදීවත් ඒක සකස් ෙවනවා නම් ෙහොඳයි 
කියන එකයි අපි කියන්ෙන්. ෙමොකද, එෙහම නැති වුෙණොත් 
ෙවන්න පුළුවන් ෙද් ෙම්කයි. කලින් පැය පහක පුහුණුවක් තිබුණා 
නම් ඇතියි කියලා තිබුණා. ඊට පසේසේ ඒක මාස තුනක් දක්වා දීර්ඝ 
වුණා. නමුත් කිසිම රියැදුරු පාසලක මාස තුනක් නම් පුහුණු 
කරන්ෙන් නැහැ. එෙහම මාස තුනක් පුහුණු කරනවාද කියලා 
නියාමනය කරන්න කමෙව්දයක් ෙමෝටර් රථ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ඇත්ෙත්ත් නැහැ. රියැදුරු පාසලක අනිවාර්යෙයන්ම මාස තුනක් 
පුහුණු කරනවාද නැද්ද කියලා නියාමනය කිරීෙම් කමෙව්දයක් 
නැහැ.  

ඊළඟට, ෙමෝටර් බයිසිකල්වලට බලපතයක් ගන්නත් මාස 
තුනක් train ෙවන්න ඕනෑ. ෙකොෙහේවත් පාෙයෝගිකව ඒක 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් කමෙව්දයට අනුව ගත්ෙතොත් තිෙබන්ෙන් 
එෙහමයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තවත් පාෙයෝගික පශ්න 
තිෙබනවා.  ගරු ඇමතිතුමනි, මම විෙශේෂෙයන් ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා පමීතීන් පවත්වාෙගන යාම ගැන. 
ඔබතුමන්ලා රියැදුරු පාසල් ඇති කරලා, වාහන අංගන හදලා, 
පහසුකම් ඇති කරලා, උපෙද්ශක බලපතයක් හඳුන්වා දීලා ෙම් 
කියාවලිය පටන් ගත්තාට පස්ෙසේ ඊළඟට ඇති වන ගැටලුව තමයි 
ඒක නියාමනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක. ඒ සඳහා සරල, 
පාෙයෝගික උදාහරණයක් මම කියන්නම්. ෙකොළඹින් පිට 
පළාත්වල අයට නම් තමන්ෙග් වාහනය ෙගනිහිල්ලා ඒ 
වාහනෙයන් බලපතයක් ගන්න ඉදිරිපත් ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි  
licences ගන්න  ෙව්රහැරට එන අය  රියැදුරු පාසලකින් ගන්න 
වාහනයකින් තමයි trial එක ෙදන්න ඕනෑ. ෙව්රහැර ෙමෝටර් රථ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉදිරිපිට පාෙර් තිෙබන සමහර රියැදුරු පාසල් - 
ගරු ඇමතිතුමා ඒ ගැන දන්නවා -  තිෙබන්ෙන් රියැදුරු පාසල් 
හැටියට ෙනොෙවයි, trial එකට වාහනයක් ෙදන්න. ඒවා trialsවලට 

වාහන supply කරන ස්ථාන. එතෙකොට ඒ බලපතය ගන්න එන 
තැනැත්තා පුරුදු ෙකෙනක්ද, නැද්ද, එයා ආෙව් ෙකොෙහන්ද, 
කින්ද, මන්ද  ෙමොකක්වත් බලන්ෙන් නැහැ. එතැන වාහනයක් 
සැපයීමට ආයතන තිෙබනවා. ඒක නියාමනය ෙවන්න ඕනෑ ෙන්. 
එෙහම නියාමනය ෙනොවුණාම තමයි පශ්න එන්ෙන්.  වාහනයක් 
ගන්න ඕනෑ රියැදුරු පාසලකින්ම නම් ඒ පුරුදු කළ රියැදුරු 
පාසෙලන්ම  වාහනයක් දීලා එවන්න ඕනෑ ෙන්. එෙහම ෙවන්ෙන් 
නැහැ. බස ් එෙකන් ෙකොළඹට; ෙව්රහැරට  ඇවිල්ලා ෙව්රහැර 
රියැදුරු පාසලකට ගිහිල්ලා පැයකට ෙදකකට වාහනයක් 
ගන්නවා. ෙමොකද, එතැන රියැදුරු පාසල කියලා ෙබෝඩ් එක දමලා 
තිබුණාට, ඒක තිෙබන්ෙන්ම වාහනයක් ෙදන්නයි. ඒක  ගත්ෙතොත් 
හරියට cab service එකක් වාෙගයි. ඒක වාහන සපයන 
ආයතනයක් විතරයි. එවැනි කාරණා බරපතළ පශ්න හැටියට 
තිෙබනවා. ඇත්තටම රියැදුරු පාසලක කාර්යය වන්ෙන්;  
රාජකාරිය වන්ෙන් trial  එකට වාහන ලබා ෙදන එක ෙනොෙවයි. 
ඒක පුහුණු කරන ආයතනයක් විය යුතුව තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවිය යුතු ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. සාමාන්ය 
නීතිය අනුව තිෙබන්ෙන් licence එකක් ගන්න අවුරුදු 18 
සම්පූර්ණ විය යුතුයි කියලායි. අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ ෙකනකුට 
තමයි licence එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ෙමෝටර් බයිසිකල් 
සඳහා අවුරුදු 17 සම්පූර්ණ වුණාම ඒ තැනැත්තාට learner's 
permit එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ අයට පුහුණු වන බලපතයක් ලබා 
ෙදනවා. පුහුණු වන බලපතය අර ෙගන රට පුරාම ඇවිදින්න 
පුළුවන්. පුහුණු වන බලපතය අර ෙගන ෙමෝටර් බයිසිකලෙයන් 
ගියාම ඒ යන එක්ෙකනා කවුද කියලා ෙසොයන්ෙන් නැහැ ෙන්. 
ඒෙකන් ගිහිල්ලා අනතුරක් වුෙණොත් - licence නැතිව ගිහිල්ලා 
ඕනෑ තරම් අනතුරු ෙවනවා. ෙකොෙහොමත් licence නැතුව ෙමෝටර් 
බයිසිකල්වල යනවා. නමුත් මා කියන්ෙන්, බලපත ෙදන්ෙන් 
අවුරුදු 18න් නම්, අවුරුදු 17න් learners' permit එකක් ෙදන 
එෙක් ෙත්රුමක් නැහැයි කියලායි. එෙහම නම් ඔබතුමන්ලා වයස 
අඩු කරලා අවුරුදු 17න්ම licence එක ෙදන්න කමයක් හදන්න 
ඕනෑ. ඒක ඊට වඩා පාෙයෝගිකයි. ෙමොකද, learners' permit එකත් 
රියැදුරු බලපතයක් හැටියට සලකනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ලියා පදිංචි ෙවන්න අවශ්ය නැති 
බයිසිකල් වර්ගයක් තවමත් තිෙබනවා. ඒ තමයි "මදුරුවා 
බයිසිකලය" කියන එක. ඒක ෙමෝටර් බයිසිකලයකුත් ෙනොෙවයි. 
යතුරු පැදියයි, පා පැදියයි අතර මැද බයිසිකලයක් තිෙබනවා ෙන්, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ඒකට තවම licence අවශ්ය 
නැහැ. හැබැයි මදුරුවා බයිසිකලෙය් ගියත්, හැප්පුෙණොත් 
මැෙරනවා. ඊට වඩා වැඩි ධාරිතාවක් තිෙබන බයිසිකලයයි, 
මදුරුවා බයිසිකලයයි කියලා ෙවනසක් නැහැ. අනතුරට ෙකොයි 
බයිසිකලයත් එකයි. එෙහම නම් ෙමෝටර් බයිසිකල්වලටත් බලපත 
අවශ්ය නැති ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් මදුරුවා 
බයිසිකලයටත් බලපත තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙමොකක් ෙහෝ 
කම ෙව්දයක් සකස් කළ යුතුව තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා මූලික වශෙයන්ම 
මතු කළ යුතු කාරණාව ෙමයයි. ෙම් හදන නියාමනය, පමිතිය 
රියැදුරු පාසල්වලට ෙහොඳයි, හැබැයි ටිකයි. ෙමොකක්ද ෙහේතුව? 
ෙම් නිසා ෙවන්න පුළුවන් ෙද්, රියැදුරු පාසල් පවත්වා ෙගන යන 
ඒකාධිකාරය සීමා වන එක. ෙම් තුළින් ඒ කර්මාන්තෙය් ෙයදී 
සිටින විශාල පිරිසකට ඒ කටයුතු සීමා වනවා. දැනට රියැදුරු 
පාසල් පවත්වා ෙගන යන අයට ෙම් තුළින් ඇති කරන තත්ත්වය 
ෙමොකක්ද කියා පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමොකද, උපෙද්ශක licence එක නැතුව පවත්වා ෙගන යන 
රියැදුරු පාසල් දැන් ෙපොලීසිෙයන් අල්ලනවා. හැබැයි, උපෙද්ශක 
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licence එකක් ගන්න එකත් ෙල්සි නැහැ. ලංකාෙව්ම එවැනි 
උපෙද්ශකවරු 1,500ක් පමණ පිරිසක් තමයි ඉන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා 
දැන් ෙම් නීතිය කියාත්මක කරන ෙකොට හැම රියැදුරු පාසලකටම 
උපෙද්ශක licence එකක් අවශ්ය ෙවනවා. උපෙද්ශක licence 
එකක් නැති අයට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? එවැනි අයට ඇති වන 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද? එෙහම නම් උපෙද්ශකවරු පුහුණු කරලා -
පුරුදු කරලා- ඒ විභාග pass කරලා, 2017 ජනවාරි වන ෙකොට ෙම් 
තත්ත්වය හදා ගන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට, තවත් පශ්නයක් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා කියන 
විධියට "ඒ" පෙභ්දෙය් බලපතයක් ලබා ගන්න රුපියල් 20,000ක් 
ලියා පදිංචි  ගාස්තු ෙගවන්න ඕනෑ. අවුරුදු ෙදකකට පස්ෙසේ  
බලපතය අලුත් කරන්න රුපියල් 10,000ක් ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ 
කියන්ෙන්, රියැදුරු පාසලක් පවත්වා ෙගන යන ෙකෙනක් 
අනිවාර්ෙයන් රුපියල් 30,000ක් ගාසත්ු ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ 
කියන්ෙන් බලපතය ලබා ගන්න  පටන් ගන්න ෙකොට රුපියල් 
20,000කුත්, ඊට පස්ෙසේ රුපියල් 10,000කුත්  ගාස්තු ෙගවන්න 
ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. වාහන රියැදුරු පාසලත් පාසලක් ෙන්. 
රියැදුරු පාසල් පවත්වා ෙගන යන අයට ෙදන පහසුකම් 
ෙමොනවාද? ඔවුන්ටත් යම්කිසි පහසුකමක් තිෙබන්න ඕනෑ ෙන්. 
ෙමොකද, රියැදුරු පාසලක් පවත්වා ෙගන යන ෙකොට ඒ පුද්ගලයා 
වාහනය ෙපෞද්ගලිකව ගන්න ඕනෑ; පුරුදු කරන උපෙද්ශක 
ෙපෞද්ගලිකව ගන්න ඕනෑ; බලපතය ගන්න ඕනෑ; බලපතය අලුත් 
කරන්න ඕනෑ; වාහන නඩත්තු කරන්න ඕනෑ. ඊට පස්ෙසේ ඔහුට 
ගාස්තු අය කර ගන්න ෙවන්ෙන්, licence එකක් ගන්න train 
ෙවන්න එන ෙකනාෙගන්. ඔහුට වැය වන සියලුම ගාස්තු එකතු 
කරලා,  ඒක ෙබදනවා, මාසයකට train ෙවන්න එන ගණනින්. ඒ 
රියැදුරු පාසලට එන්ෙන් 10ෙදනා නම්, ඒ මුළු වියදම ෙබදනවා 
10න්. ඔහුෙග් පවුෙල් ආදායමත් වියදමට එකතු කළාම ඒ 
සියල්ලම ෙගවන්න ෙවන්ෙන් ඉෙගන ගන්න එන ෙකනාටයි. 
එතෙකොට licence එකක් ගන්න එකත් ෙල්සි වැඩක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ.  

ඊළඟට, තවත් පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. අනතුරු වළක්වන්න 
තමයි ඔබතුමන්ලා ෙහොඳ හිතින් ෙම් නිෙයෝග පනවන්ෙන්. හැබැයි, 
ඊට පස්ෙසේ licence නැතුව යන පිරිස වැඩි වනවා. ඇයි? දැන් 
licence එකක් ගන්න එක ෙල්සි නැහැ. රියැදුරු පාසලක් ෙසොයා 
ෙගන යන එකත් අමාරු ෙවනවා. ෙම් නිසා රියැදුරු පාසල් සීමා 
වනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ක ෙහොඳ 
ෙයෝජනාවක්. ෙමොකද, රෙට් පමිතිකරණයක් ඇති ෙවන්න ඕනෑ. 
Licence නැතුව යන වාහන තිෙබනවා, licence තිෙබන වාහන 
තිෙබනවා. අපි බස්වල යන ෙකොට සමහර විට අහනවා, 
ෙකොෙහන්ද licence ගත්ෙත් කියලා, කවුද licence දුන්ෙන් කියලා. 
ෙකොෙහන්ද licence ගත්ෙත්, කවුද licence දුන්ෙන් කියලා 
අහන්ෙන්, රියැදුෙරකුෙග් පමිතිය පිළිබඳවයි.  

ඊළඟ පශ්නය තමයි, දැනට උපෙද්ශක බලපත තිෙබන අය 
අවුරදු 60 - 70 මට්ටෙම් අය වීම. ඔවුන් පරණ driversලා. ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ ෙහොඳයි. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පමිතිය ෙහොඳයි; quality එක 
ෙහොඳයි. හැබැයි, එවැනි අය කීෙදනාද ඉන්ෙන්? විෙශේෂෙයන් 
තරුණ, අලුත්, හැකියාවන් තිෙබන, නව තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන 
එවැනි රියැදුරන් පුහුණු කරන අයට අවම වශෙයන් අවුරුදු 5ක 
බලපතයක් තිෙබන්න ඕනෑය කියා ඔබතුමන්ලා ෙම් නිෙයෝගවල 

සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒක හරි. අවුරුදු 5ක බලපතයක් තිෙබන 
අයට උපෙද්ශක තත්ත්වය ගන්න පහසුකමක් හදන්න ඕනෑ. 
නැත්නම් සිදුවන බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා. දැනට තිෙබන 
රියදුරු පාසල් ෙබොෙහෝ පමාණයක් ෙම් තත්ත්වය යටෙත් නම් 
පවත්වාෙගන යන්න බැහැ. 

ඊළඟට, ඔබතුමන්ලා ෙම්කට  ෙහොඳ වැදගත් ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ තමයි වාහනය හඳුනාගන්න කමයක් 
තිෙබන්නට ඕනෑ කියන එක. ඒක ඇත්ත. රිය පැදවීම පුරුදුවන 
අය "L" board එක ගහෙගන යනෙකොට, ඒ වාහනය රිය පැදවීම 
train කරන ආයතනයක වාහනයක් කියලා අපි දන්ෙන් ඒ "L" 
board එෙකන් විතරයි. සමහර ආයතනවල වාහනවල "Learners" 
කියලා ගහලා තිෙබනවා. සමහර වාහනවල ෙමොකුත් නැහැ, "L" 
board එක විතරයි තිෙබන්ෙන්. නමුත්, "L" board එක තිෙබන 
වාහනය බලපතයක් තිෙබන රියදුරු පාසලක වාහනයක්ද, පමිතිය 
සහිත ආයතනයක වාහනයක්ද, නැද්ද කියන එක ෙසොයාගන්න 
බැහැ. එක්ෙකෝ ඒ වාහන කුමන ෙහෝ එකම වර්ණයකින් යුතුව 
තිෙබන්නට ඕනෑ. "ෙමන්න ෙම් වර්ණය තිෙබන වාහන, පමිතිය 
සහිත රියදුරු පාසලක වාහනයක් බව" හඳුනාගන්න පුළුවන් 
කමයක් තිෙබන්නට ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් අදාළ වාහනය 
නීත්යනුකූල, පමිතියකින් යුතු ආයතනයක වාහනයක්ද, පමිතියක් 
නැති ආයතනයක වාහනයක්ද කියලා අපට පාෙරදී ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැහැ, එෙහම නැත්නම් සාමාන්ය ෙකෙනකුට ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ මීට වඩා විධිමත් කියාවලියක් ඇතුළත 
සකස් විය යුතු තවත් ෙයෝජනා පමාණයක් තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම්ක පමිතිකරණයට හා නියාමනයට ලක් 
කරන එක ෙහොඳයි. ඒ මඟින් රියදුරු පාසල් පවත්වාෙගන යන 
අයටත් යම් පහසුවක් ඇති ෙවන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම එක් සීමිත 
පිරිසකට පමණක් ෙම් ව්යාපාරය සීමා වුෙණොත්, එතැනත් 
බරපතළ තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා. ෙමන්න ෙම් කාරණා ටික 
තමයි ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට අවධාරණය 
කරන්න තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක නරක ෙදයක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, ෙම් 
ෙහොඳ ෙද් ෙහොඳ විධියට කරන්න නම් ෙම්කට තව සංෙශෝධන 
පමාණයක් එක්විය යුතුයි. ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් ලබා ෙදනවා 
නම් ෙහොඳයි. අඩු තරමින් ෙම් විවාදවලින් පසුව ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවකදී ෙහෝ පුළුල් විධියට සාකච්ඡා කරලා ෙමය 
කියාත්මක කිරීම සුදුසුයි කියන එක තමයි මම අදහස් කරන්ෙන්. 
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දැන් තිෙබන තත්ත්වය 
ෙකොෙහොමද කියලා ඇමතිතුමා පිළිගත්තා. ඒ පිළිබදව විවිධ 
නිර්ෙද්ශයන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒවා කියාත්මක කරලා 
වඩා ෙහොඳ පවාහන ෙසේවයක් ඇති කරන්න හැකි තත්ත්වයක් ඇති 
විය යුතුයි කියන අදහස ඉදිරිපත් කරමින් මෙග් අදහස් දැක්වීම 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනා තිෙබනවා නම් ඒවා ආංශික අධීක්ෂණ 

කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න කියා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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[අ.භා. 3.24] 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු  රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - திறன் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමෝටර් වාහන පනත 

යටෙත් නිෙයෝග පිළිබඳව ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාත්, 
ගරු විෂය භාර අමාත්යතුමාත් දීර්ඝ ෙලස කරුණු දක්වන්නට 
කටයුතු කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට ලැබී 
තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම ෙකටි කාලයක් නිසා මම ෙමම  පනෙත් 
කරුණු පිළිබඳව ෙනොෙවයි, ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳවත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් රටට බලපාන 
සුවිෙශේෂී කාරණයක් පිළිබඳවත් කථා කිරීමට අදහස් කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය වකවානුෙව් 
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ අපට දිගින් දිගටම 
දකින්නට ලැබුණු කාරණයක් තමයි ලිපිෙගොනු අතුරුදහන් වීම 
වාෙග්ම එෙසේ අතුරුදහන් වන්නා වූ ලිපිෙගොනුව ෙවනුවට ෙවනත් 
අනු ලිපිෙගොනුවක් නිර්මාණය වීම. ෙම්ක ඉතාමත්ම නරක 
තත්ත්වයක්. අපි ෙම් පිළිබඳව ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් සමඟ රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව්දී දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරන ෙකොට අපට දකින්නට 
ලැබුණු ෙපොදු කාරණයක් තමයි, අදාළ ලිපිෙගොනු පෙව්ශම් සහිතව 
ගබඩා කර ගැනීමට ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතුව ගබඩා පහසුකම් 
අඩුවීම. එම ආයතනය තුළ ෙමවැනි අකමිකතා සිදු කරන්න 
වුවමනාව තිෙබන නිලධාරිෙයක් ඉන්නවා නම්, එම දුර්වලතාව 
නිසා එම නිලධාරියාට එම කාර්ය රිසි ෙසේ කරගැනීමට පුළුවන් 
අවකාශය ෙගොඩනැ ෙඟනවා. එම නිසා පවාහන අමාත්යාංශ ය 
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරලා ලිපිෙගොනු ආරක්ෂා කර ගැනීමට 
හැකිවන අන්දමට ගබඩා සංකීර්ණයක් කඩිනමින් ඉදිකර දීම 
ඉතාමත්ම වැදගත් කාරණයක් ෙවනවා. ෙම් පිළිබඳව පවාහන 
අමාත්යතුමාෙග්ත්, ඒ වාෙග්ම නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙග්ත් 
අවධානය ෙයොමු කරලා වැඩ කටයුතු කරයි කියා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රටට විෙශේෂෙයන්ම 
බලපාන කාරණයක් තමයි දිවංගත ජනාධිපති ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා විසින් රෙට් පවාහන පද්ධතිය පුළුල් කිරීම හා මහජන 
පහසුව ඇති කිරීම සඳහා ෙයොදාගන්නා ලද කමෙව්දය. එකක් තමයි 
ෙපෞද්ගලික බස්රථ ෙසේවය හඳුන්වා දී එය කියාත්මක කිරීම. 
අෙනක් කියාව තමයි ගෙම් සිටින පුංචි පුද්ගලයාෙග් සිට නගරෙය් 
සිටින පුද්ගලයා දක්වා පවාහන කටයුතු පහසු කරගැනීම සඳහාත්, 
එදිෙනදා වැඩකටයුතු පහසු කරගැනීම සඳහාත් තිෙරෝද රථය 
හඳුන්වා දීම. එහි අරමුණ වුෙණ්, ජනතාවෙග් ශුභ සිද්ධිය සඳහා 
වැඩ කටයුතු කිරීමයි. හැබැයි, ඒ අරමුණ සාක්ෂාත් ෙවන ෙකොට, 
අෙනක් පැත්ෙතන් තවත් සමාජමය ගැටලුවක් නිර්මාණය ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් වන විට ලක්ෂ 10 ඉක්ම වූ තිෙරෝද රථ සංඛ්යාවක් 
අෙප් රට තුළ තිෙබනවා. එයිනුත් බස්නාහිර පළාත තුළ පමණක් 
තිෙරෝද රථ ලක්ෂ පහක විතර පමාණයක් ලියා පදිංචි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ කාරණය බස්නාහිර පළාෙත් හිටපු මහ ඇමතිතුමාත් 
දන්නවා ඇති.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් තිෙරෝද රථ 
පදවන්ෙන් කවුද? පාසල් අධ්යාපනය හමාර කරලා, උසස ්
අධ්යාපනයට, වැඩිදුර අධ්යාපනයට, ෙනොයන්නා වූ, ඉතාමත්ම 

ළාබාල වයෙසේ දරුවන් බහුතරයක් ෙදනා පාසල අතහැර 
නඟින්ෙන් තිෙරෝද රථයට. ඉතාමත්ම තරුණ වයෙසේ ඉන්න, 
හැකියාව තිෙබන, ජවසම්පන්නකම තිෙබන, ෙසෞඛ්යය ෙහොඳින් 
තිෙබන කාල වකවානුවක තමයි ෙම් තරුණ උදවිය තිෙරෝද රථය 
තුළ දවස ගත කරන්ෙන්. ඔවුන්ෙග් හැකියාව අනුව, ඒ උදවියට 
රෙට් නිෂ්පාදන කියාවලියට දායක ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම 
නිෂ්පාදන කියාවලියට සකියව දායක ෙවන්න පුළුවන් හැකියාවන් 
තිෙබන උදවිය තිෙරෝද රථයකට සීමා ෙවලා, තමන්ෙග් 
අනාගතයම විනාශ කර ෙගන, තම ජීවිතය එක තැන පල් වීම 
ඉතාමත්ම ෙඛ්දජනක තත්ත්වයක්. තිෙරෝද රථ රැකියාව තුළින් අද 
විශාල ආදායමක් ලබන්න පුළුවන් වන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් තිෙරෝද රථය මිලදී 
ගන්ෙන් ණය කමය මත සහ ලීසිං කමය මත. ෙම් ණය සහ ලීසිං 
ෙගවා ෙගන, ෙගදර අවශ්යතාත් සම්පූර්ණ කර ෙගන, තමන්ෙග් 
අවශ්යතා සම්පූර්ණ කර ගන්නවත් ඔවුන්ට ආදායමක් නැහැ. ඒ 
ආදායම නැති ෙවන ෙකොට ෙම් අය ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?  
ෙබොෙහෝ තිෙරෝද රථ රියැදුරන් තමයි, ෙම් සමාජෙය් තිෙබන සියලු 
අකටයුතු, සියලු දූෂිත කියාවන් සිද්ධ ෙවන තැන් දන්ෙන්. 
කාන්තාවක් විකුණන තැනක් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද , ගංජා 
විකුණන තැනක් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද, මත් දව්ය විකුණන තැනක් 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද, මත්පැන් විකුණන තැනක් තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහේද කියාත්, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් කුමන ෙහෝ නීති 
විෙරෝධී කියාවක් සිදු ෙවන තැනක් තිෙබනවා නම්, ඒ සිදු ෙවන 
සෑම තැනක් පිළිබඳවත් ඉතා ෙහොඳින් ෙතොරතුරු ඔවුන් දන්නවා. 
එවැනි තැන්වලට සමහර අය කැඳවා ෙගන යන පුද්ගලයා බවට 
ෙබොෙහෝ තිෙරෝද රථ රියැදුරන් පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

මම ෙම් කාරණය කිව්වාම, සමහරවිට  ෙහට ඉඳලා මට 
ෙදෝෂාෙරෝපණය කරාවි; සමාජ ජාලා තුළින් මට විවිධ ෙද්වල් 
කියාවි. ඒකට කමක් නැහැ. ෙකටි කාලීනව එවැනි ෙද්කට මුහුණ 
දුන්නත්, අනාගතෙය්දී මම අද කියන කාරණය සත්යයක් කියා 
කවුරු ෙහෝ අවෙබෝධ කර ගනීවි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි.  

ෙමන්න ෙම් තත්ත්වයත් එක්ක, අනාගතය පිළිබඳව කල්පනා 
කරලා පවාහන අමාත්යාංශයට එක්තරා නිගමනයකට යන්න 
ෙවනවා. ෙම් තරුණ උදවිය අපි ෙයොදා ගන්න ඕනෑ, තිෙරෝද රථ 
රියැදුරන් වශෙයන් ෙනොෙවයි. ඔවුන්ට වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා 
ෙදන්නට ඕනෑ.  අධ්යාපනය කඩා කප්පල් ෙවලා සිටියත්, උසස් 
ෙපළ, එෙහම නැත්නම් උසස් අධ්යාපනය හදාරන්නට බැරි වුණත්, 
නීතිඥවරෙයක්, ඉංජිෙන්රුවරෙයක්, ෛවද්යවරෙයක් ෙවන්න බැරි 
වුණත්, ෙවනත් උපාධිධාරිෙයක් ෙවන්න බැරි වුණත්, අෙනක් 
පැත්ෙතන් කාර්මික අධ්යාපනය තුළින්, ශිල්පීය දැනුම තුළින්, 
ඔවුන්ෙග් ජීවිත අලංකාර කර ගන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවා. 
එෙසේ  ඔවුන්ෙග් ජීවිත අලංකාර කර ගැනීමට, ශක්තිමත් කර 
ගැනීමට නම්, ඔවුන් වෘත්තීය අධ්යාපනයට ෙයොමු කරවන්නට 
ඕනෑ. වෘත්තීය අධ්යාපනයට ෙයොමු වීම සඳහා අකැමැති, ටිකක් 
අලස උදවිය සියලු ෙදනා, ඉතාමත් පහසු කමෙව්දය වශෙයන් 
තිෙරෝද රථය ෙතෝරා ගන්නවා. තරුණ ශමය රෙට් ජවයයි. ෙම් 
ජවය රටක් ෙගොඩනැඟීමට අත්යවශ්ය ෙවනවා.  ඒ ආකාරයට රටක් 
ෙගොඩනැඟීමට නම්, ශිල්පීය ඥානය සමඟ ෙම් උදවියට වැඩ 
කටයුතු කරන්න පුළුවන් පරිසරය අපි හදන්නට ඕනෑ.  

අෙප් අමාත්යාංශය යටෙත් වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථාන 
ගණනාවක් තිෙබනවා; කාර්මික විද්යාල තිෙබනවා; සාගර 
විශ්වවිද්යාලය තිෙබනවා; ජර්මන් ෙටක් ආයතනය තිෙබනවා; 
NAITA ආයතනය තිෙබනවා. ෙම් ආදී වශෙයන් ගත්තාම, 
කාර්මික විද්යාල විශාල සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. ඔවුන්ට ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කාර්මික විද්යාලවලට ඇතුළත්වීමට හැකියාව තිෙබනවා. අද ෙම් 
රෙට් ෙම්සන්වරු, ඒ වාෙග්ම වඩු කාර්මිකයන්, weldersලා, 
plumbersලා ෙම් ආදී වශෙයන් එම වෘත්තීන්වලට එන සංඛ්යාව 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රට තුළ පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
වෘත්තීන් සඳහා විෙද්ශවල ද දැඩි ඉල්ලුමක් තිෙබනවා.  එෙසේ 
තිබියදීත්, ෙම් වෘත්තීන්වලට යන උදවිය අඩු ෙවන්ෙන් ෙමොකද? 
තරුණ උදවිය දසලක්ෂයක් තිෙරෝද රථ රියැදුරු රැකියාෙව් ෙයදී 
ඉන්නවා. ඒ ආකාරයට තිෙරෝද රථ රියැදුරු රැකියාෙව් ෙයදීෙම්දී- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
 

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

තිෙරෝද රථවලට සුදුසු  රියැදුරන්  ෙයදීම ෙමන්ම   මීටර්  
ෙයදීමත් අත්යවශ්යයි. එෙහම නැතිව ෙම් ව්යාපාරය කරන්නට 
බැහැ. ෙම් ව්යාපාරය කඩා වැෙටන්න ෙදන්නට බැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සඳහා විකල්පයක් 
තිෙබනවා. තිෙරෝද රථය ධාවනය කිරීමට රියැදුරු බලපතයක් දීලා, 
වයස අවුරුදු 18දී තරුණයා තිෙරෝද රථයට  නග්ගන එක 
ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. අෙප් වැඩිමහල් උදවිය ඉන්නවා, ෙම් 
සමාජෙය්. ඒ වාෙග්ම, තමන් කරන ලද රැකියාෙවන් කල් ෙව්ලා 
ඇතිව -ෙව්ලාසනින්- විශාම ගත්ත උදවිය ඉන්නවා. ෙම් විධියට 
වයස අවුරුදු 40 ඉක්මවූ උදවියට, ''මඟී පවාහන තිෙරෝද රථ 
ධාවනය'' සඳහා රියැදුරු බලපතයක් ලබා දීමට ෙමෝටර් රථ 
පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව, එෙසේත් නැතිනම් පවාහන 
අමාත්යාංශය යම් පියවරක් ගන්නට ඕනෑ. 

මම කියපු පළියට ෙම්ක ෙහට සිට පටන් ගන්නට බැහැ. 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවල, සිවිල් සංවිධානවල වාෙග්ම අෙප් ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාවල ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා ෙම් රෙට් 
තාරුණ්යෙය් වටිනාකම පෙයෝජනයට ගැනීම සඳහා විධිමත් වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතු ෙවනවා. ඒ විධිමත් වැඩ පිළිෙවළ 
සකස් කළා නම් ෙම් තරුණ ජවය රටට නෙවෝදයක්, පෙබෝධයක් 
ෙගනදීමට පාවිච්චි කරන්නට අපට පුළුවන් ෙවනවා. එෙහම 
නැත්නම් ෙම් තරුණ ජවය තිෙරෝද රථය ඇතුෙළේ නිකම්ම ෙගවිලා 
ඔවුන් මහලු මිනිසුන් බවට පත් ෙවනවා. එයින් රටට වැඩක් නැහැ 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. අපිට ෙම් අයෙගන් 
පෙයෝජනයක් ගැනීම සඳහා විධිමත්ව, සැලසුම්සහගතව කටයුතු 
කරන්නට ෙවනවා. අපි ඒ සැලසුම අනුව අෙනක් අංශවලින් 
පුහුණුව ලබා ෙදන විට ඒ උදවියව තව පැත්තකින් පාලනය 
කරන්නට අවශ්ය ෙවනවා. පාලනය කරලා ෙයොමු කිරීමක් 
කරන්නට උදවු ෙවන්නට ඕනෑ. 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත්යතුමාෙග්ත්, නිෙයෝජ්ය 
අමාත්ය ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මැතිතුමාෙග්ත් අවධානය ෙම් 
පිළිබඳව ෙයොමු කරලා, මෙග් අදහස් පමණක් ෙනොෙවයි තවත් 
විද්වත් අදහස් ලබාෙගන විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් සඳහා පියවර 
ගන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

[අ.භා. 3.32] 

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 

ෙසේවා අමාත්යතුමා විසින් ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් ඉදිරිපත් 
කරන ලද නිෙයෝග සම්බන්ධව කරුණු කිහිපයක් එකතු කරන්නට 
අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධව මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් නිෙයෝග ෙදක 
පිළිබඳව මාෙග් ෙපෞද්ගලික මතය නම්  ෙමය ඉතාම වැදගත් 
කාරණාවක් බවයි. පළමුෙවන්ම, ෙම් රියැදුරු පුහුණු පාසල් 
නියාමනය කරන්නට, විධිමත් කරන්නට ගන්නා උත්සාහය 
පිළිබඳව ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත්යතුමාට මාෙග් 
ස්තුතිය පුද කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් නියාමනය සහ 
විධිමත් කිරීම කියාත්මක කරන විට මුහුණ ෙදන ගැටලු පිළිබඳව 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග්ත්, ගරු රංෙග බණ්ඩාර 
රාජ්ය අමාත්යවරයාෙග්ත් කථාවලදී පැහැදිලිව කිව්වා. ෙම් 
නිෙයෝග කියාත්මක වන විට නියාමනය කිරීෙම් වැඩසටහන අලුත් 
රියැදුරු පාසල් සම්බන්ධෙයන් නම් ගැසට් පතෙය් පළ කරනු 
ලබන දින සිට සහ දැනට කියාත්මක වන රියැදුරු පුහුණු පාසල් 
සඳහා 2017 ජනවාරි 01ෙවනි දා සිට කියාත්මක ෙවනවා කියන 
කාරණාව තමයි ෙම් නිෙයෝගවල තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතැනදී මුහුණ ෙදන 
පධාන ගැටලුවක් තිෙබනවා. වර්තමානෙය් ෙම් පුහුණු පාසල්වල 
පුහුණු කරන උපෙද්ශකවරුන් සෑෙහන කාලයක් ෙම් ආයතනවල 
ෙසේවය කරලා තිෙබනවා. ඒ වකවානුෙව් ෙම් අය ෙම් පුහුණු වීම් 
පටන් ගන්නා විට ෙම් අයෙග් සුදුසුකම්, අධ්යාපන සුදුසුකම් 
පිළිබඳව ෙසොයා බැලීමක් කරලා තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් නිෙයෝග 
කියාත්මක කරන්නට හදන විට ෙකොෙහොමද ඒක කරන්ෙන් 
කියලා ෙමතැනදී පැහැදිලි කරලා කියන්ෙන් නැහැ. මම දකින 
විධියට අලුෙතන් පටන් ගන්නා රියැදුරු පුහුණු පාසල්වලට ෙම් 
නිෙයෝග  අද සිටම කියාත්මක කිරීම කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. 
නමුත් දැනට තිෙබන ආයතනවල පුහුණු වීම් කරන 
උපෙද්ශකවරුන්ෙග් අධ්යාපන සුදුසුකම් වාෙග්ම ලබා ෙදන 
පාෙයෝගික පුහුණුව ලබා දීෙම්දී - සමහර අයට කියවන්නට බැරිව 
ඇති, සමහර අයට ලියන්නට බැරිව ඇති. - ඒ අයෙග් පමිතිය 
පිළිබඳ සලකා බලා, ඒ අයට ගැළෙපන වැඩ පිළිෙවළක් හදලා ඒ 
අයටත් ඒ රැකියාෙව් නිරත වන්නට පුළුවන් පසුබිමක් නිර්මාණය 
කළ යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ලියා පදිංචි 
රියැදුරු පාසල් තිබුණත් බලපත ගැනීෙම්දී ෙබෝකර්වරුන් හරහා 
ෙපෞද්ගලිකව රියැදුරු බලපත ලබා ගැනීමට හැකි වාතාවරණයක් 
අද තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් 
කාරණයත් කිව යුතුව තිෙබනවා. උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත් 
මෙග් දරුෙවකුට licence එකක් ගන්න ඕනෑ නම් අද වන විට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා, ඒ දරුවාෙග් පුහුණුවීම මෙග් වාහනයකින් 
මට ලබා ෙදන්නට. නමුත් ෙම් නිෙයෝග කියාත්මක ෙවන විට ෙම් 
රියැදුරු බලපත ලබා ගන්න ෙවන්ෙන් රියැදුරු පුහුණු පාසල් 
හරහාම නම්, ඒ වාෙග් අවස්ථාවකදී වියදමක් කරන්නට බැරි 
ෙකෙනකුට ෙලොකු බර පැනක් දරන්නට සිද්ධ වුෙණොත් මම 
හිතනවා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, වැඩි 
පිරිසක් රියැදුරු බලපත නැතිව වාහන ධාවනය කරන්නට පටන් 
ගනී කියලා.  
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[ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා] 
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ඒ නිසා ෙපෞද්ගලිකව තමන්ට හැකියාවක් තිෙබනවා නම් 
තමන්ෙග් ෙගදර තිෙබන වාහනයක් පාවිච්චි කරලා ෙහෝ ඒ අයට 
රියැදුරු බලපතය ලබා ගැනීමට පහසු වන විධියට වැඩ 
පිළිෙවළකුත් ෙම් තුළින් සකස ් ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් 
රියැදුරු පාසල්වලින් අය කරන මිල ගණන්වල යම් සටහනක්, මිල 
පාලනයක් ඇති කරන්න ෙවනවා. ෙමහිදී මාස තුනක පුහුණුවක් 
ලබාගත යුතුය කිව්වාට, මාස තුනක පුහුණුවකට වඩා ඒක පැය 
ගණනක පුහුණුවක් ෙලස හඳුන්වා දීලා වුවමනා ෙකෙනකුට ෙකටි 
කාලයක් තුළ ඒ බලපතය ලබාගැනීම සඳහාත් අවශ්ය කටයුතු 
ෙකෙරනවා නම් වඩාත් ෙහොඳයි.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද අෙප් රෙට් රියැදුරු 
බලපතයක් ලබා ගන්න නම් වයස අවුරුදු 18ක් වන තුරු ඉන්න 
ඕනෑ. නමුත්, සමහර විෙද්ශ රටවලට ගියාම අප දකිනවා පාසල් 
යන දරුවන් තමන්ෙග් පාසලට වාහනෙයන් එන ආකාරය. ඒ අයට 
අවුරුදු 16දී වාහන බලපතයක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව හිමි 
ෙවනවා; “P” අකුර ගහලා ඒ වාහනය ධාවනය කරන්න පුළුවන් 
විධියට ඒ පුහුණුවත් එක්කම permit එකක් නිකුත් ෙවනවා. 
එතෙකොට ඔවුන් වාහනය ධාවනය කරද්දි වැඩිහි ටිෙයක් - licence 
එකක් තිෙබන ෙකෙනක් - එක්ක යන්නත් පුළුවන්. එෙහම 
නැත්නම් permit එක ගහ ගත්තාම ඔහුට යම්කිසි කාල සීමාවක් ඒ 
permit එක තුළින් වාහනය ධාවනය කිරීමටත් හැකියාව 
තිෙබනවා. එම නිසා අවුරුදු 18 කියන ෙම් වයස් සීමාව අවුරුදු 16 
දක්වා අඩු කරන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම්  අධ්යයන ෙපොදු 
සහතික පත සාමාන්ය ෙපළ විභාගයට ෙපනී සිටින දරුවන්ට, උසස් 
ෙපළ හදාරන්න යන්න ඉස්සර ෙවලා තිෙබන කාල සීමාව තුළ ෙම් 
පුහුණුව ලබා ගැනීෙම් හැකියාව ලැෙබයි කියා මා හිතනවා.  

ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විශාල වශෙයන් මුදල් 
සංසරණය වන තැනක් නිසා එහි දූෂණ ෙවනවා කියා ගරු 
අමාත්යතුමා කිව්වා. ඒ පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කරන්න 
ෙවනවා. පවාහන ෙසේවෙය් ෙවනසක් ඇති කිරීෙම් අරමුණින් 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ආරම්භ කළ ෙපෞද්ගලික බස් රථ 
ෙසේවාව හා තිෙරෝද රථ පිළිබඳව අද ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර 
රාජ්ය ඇමතිතුමා කථා  කළා. ෙපෞද්ගලික බස් රථ ෙසේවය ආරම්භ 
කෙළේ සද්භාවෙයන්; රෙට් ජනතාවට පවාහන පහසුකම් 
ලබාෙදන්නයි. නමුත්, වර්තමානෙය්දී ෙම් ෙපෞද්ගලික පවාහන 
ෙසේවාව ඒකාධිකාරයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ගම්වල ලාභ 
ලබන මාර්ගවල පවා රාතී නවෙයන් පසුව බස් රථ ධාවනය 
ෙනොවන තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙමය පසු ගිය යුද්ධ 
කාලෙය් පැවති වාතාවරණය උඩ ඇති වුණු ෙදයක්. අද පාඩු ලබන 
මාර්ගවල බස් රථ ධාවනය ෙකෙරන්ෙන්ම නැහැ. නමුත්, ඒ 
කාලෙය් CTB බස් රථ ධාවනය ෙවන ෙකොට පාඩු ලබන මාර්ගවල 
පවා රෑ වනතුරුම ඒ බස් රථ ධාවනය වුණා. ලාභ ලබන 
මාර්ගවලින් ලැබූ ආදායමින් තමයි ඒවාෙය් පාඩුව පියවා ගත්ෙත්. 
වර්තමානෙය් තනි පුද්ගල බස් රථ තිෙබන නිසා තමයි ෙම් පවාහන 
ෙසේවාෙව් සාර්ථකභාවයක් ලබාගන්න බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, අද පවාහන ෙසේවාෙව් ෙයදී සිටින ෙපෞද්ගලික 
බස් හිමියන්ට රජයන්වලට පවා බලපෑම් කරන්න පුළුවන් පසු 
බිමක් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා.  අද ෙම් රෙට් බහුතරයක් 
පවාහන පහසුකම් ලබාගන්ෙන් ෙපෞද්ගලික බස් රථ තුළින් වීමයි 
එයට ෙහේතුව.  

ඊළඟට, තීෙරෝද රථ ගැනත් මම කියන්න ඕනෑ. අද ෙම් රෙට් 
තීෙරෝද රථ ලක්ෂ 10කට අධික සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. දහතුන්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අනුව මාර්ගස්ථ පවාහන 
ෙසේවාවන් අයත් වන්ෙන් ඒ අදාළ පළාත් සභාවලටයි. ඒ නිසා රජය 
ගන්නා හැම තීන්දුවක්ම පළාත් සභා සමඟ සාකච්ඡා කරලා ගත 
යුතුය කියායි මා විශ්වාස කරන්ෙන්. ෙමොකද, අප ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ගන්නා නිෙයෝග කියාත්මක කරන්න පළාත් 

සභා බැඳී සිටිනවා වාෙග්ම, පළාත් සභාවල එකඟතාවත් ෙම් සඳහා 
ගත යුතු ෙවනවා. නීති - රීති හදද්දි ඒ කටයුතු කරන්න ෙවනවා. ඒ 
නිසා පවාහන අමාත්යවරයා පළාත් පවාහන අමාත්යවරු සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා ජාතික මට්ටමින්  ෙම් කටයුත්ත කරන්න ඕනෑ. 
ෙම් කාර්යය රජයට බරක් කර ගන්න බැහැ. අද පළාත් සභාවල 
පවාහන අධිකාරි පිහිටුවා තිෙබනවා. නමුත්, අද ඒවා පාඩු ලබන 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික පවාහන ෙසේවාව 
ආරම්භ කරනවා. දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙගනැත් ෙපෞද්ගලික බස් රථ පළාත තුළ කියාත්මක වීෙම් අයිතිය 
පිළිබඳව කටයුතු කිරීම පළාත් සභාවලට භාර ෙදනවා. පළාත් සභා 
විසින් ෙම් සඳහා අධිකාරි පිහිටුවා තිෙබනවා. ආරම්භෙය්දී සුළු 
ෙසේවක සංඛ්යාවකින් ආරම්භ කරන ලද ෙමම ආයතන රැකියා ලබා 
ෙදන තත්ත්වයට පත් ෙවලා අද ඒ සෑම අධිකාරියක්ම පාඩු 
ලබනවා. ෙම් පාඩුව පියවා ගන්න හදන්ෙන්  ෙපෞද්ගලික බස් 
රථවලින් ලබාගන්නා ආදායමින්. ඒ නිසා ඒ අයට එන්න එන්නම 
විශාල බරපැනක් පළාත් සභාවලින් දමනවා. ඒ බරපැන දමන 
ෙකොට තමයි ෙපෞද්ගලික බස් රථ ව්යාපාරෙය් ෙයෙදන අය බස් 
ගාස්තු වැඩි කරලා මුදල් ලබා ගන්න කටයුතු කරන්ෙන්. ඒක 
වකාකාරෙයන් ජනතාවට බලපාන නිසා ෙම් ෙද්වල්වල යම් 
පාලනයක් ඇති කරන්න ඕනෑ. ඒ පාලනය ඇති කරන්න රියැදුරන් 
සහ ෙකොන්ෙදොස්තර මහතුන් පුහුණු මධ්යස්ථානවලට ෙයොමු 
කරලා ඒ අයටත් පුහුණුවක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. එතෙකොට වඩා 
විනීත වූ පවාහන ෙසේවාවක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තීෙරෝද රථ 
ෙසේවාව ගැන කථා කෙළොත්, ඒ අය එය ස්වයං රැකියාවක් විධියට 
කරනවා. රජයට බරක් පටවන්ෙන් නැහැ. ඒ අය පවාහන ෙසේවාව 
ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් ෙසේවය ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා. ඒ 
අයටත් විධිමත් පුහුණුවක් ලබාදීම අවශ්ය වනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි 2ක් තිෙබනවා. 
 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ඒ නිසා තීෙරෝද රථ 
රියැදුරන්ට පවා පුහුණුවක් ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරලා ඒ අයෙගනුත් වඩා උසස් පෙයෝජනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්  
පසුබිමක් නිර්මාණය ෙවන්න ඕනෑ.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අරමුණ වන්ෙන් මහජනතාවට කාර්යක්ෂම 
ෙසේවාවක් ලබා දීමයි.  මීට ෙපර වාහන ෙපොතක් සංෙශෝධනය කර 
ගන්න ගියාම ඉතා ඉක්මනින් එය කර දීෙම් හැකියාවක් තිබුණා. 
ඒකට ෙහේතුව තමයි අදාළ අංශෙය් පධානියාට එය අනුමත කළ 
හැකිවීම. නමුත් දැන් ඒ සඳහා ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙකොමසාරිස් 
ජනරාල් හා නිෙයෝජ්ය ෙකොමසාරිස්වරයා  විසින් අත්සන් තැබිය 
යුතුයි කියන නිෙයෝගයක් කියාත්මක ෙවන නිසා ෙම් කටයුත්ත 
පමාද ෙවනවා. ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබන 
ගැටලුව තමයි ෙකෙනක් රියැදුරු බලපතයක් ගන්න ෙව්වා, 
වාහනයක් ලියා පදිංචි කරන්න ෙව්වා ආවාම ඒ සඳහා ඔහුට ගත 
කරන්න සිදුවන කාලය විශාල වීම. ඒකට ෙහේතුව නීතිරීති තද 
කිරීමයි. නීතිරීති තද කරලා ෙහොරකම් අඩු කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නමුත් ඒෙකන් ෙවන්ෙන් ෙහොරකම සහ 
දූෂණය ඊට වඩා එහා යෑමයි. ෙමොකද, එන පුද්ගලයා බලන්ෙන් 
කාටහරි සල්ලි දීලා තමන්ෙග් අවශ්යතාව ඉටු කරගන්නයි. ඒ නිසා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් නීති-රීති ලිහිල් කරලා ෙහොරකම් ෙහෝ වැරැදි වැඩ කරන 
මිනිසුන්ට දඬුවම් ෙදන කමෙව්දයක් හදලා නීතිගරුක අයත් එක්ක 
කටයුතු කරන්න පුළුවන් පසුබිමක් ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ 
සකස්විය යුතුයි කියන කාරණාව මතක් කරමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. அ த் , ெகளரவ சி. சிறீதரன் அவர்கள்! 
 
[பி.ப. 3.43] 

 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, சாரதிப் 
பயிற்சிப் பாடசாைலக டாக அ மதிப்பத்திரங்கள் ெப வ  
சம்பந்தமாகப் பல்ேவ பட்ட நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்டா ம் சாரதி அ மதிப்பத்திரங்கைள ைவத்தி க்கின்ற 
எல்ேலா க்கும் சாியான ைறயில் ேவைலவாய்ப் க்கள் 
வழங்கப்ப கின்றதா என்ப  ேகள்விக்குறிேய! குறிப்பாக 
சரணைடந்த ன்னாள் ேபாராளிக க்குப் னர்வாழ்  

காம்களில் னர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட டன் சில க்குச் சாரதி 
அ மதிப்பத்திரங்க ம் வழங்கப்பட் க்கின்றன. அவர்களில் 
ஏற்ெகனேவ சாரதி அ மதிப்பத்திரங்கைள ைவத்தி ந்தவர் 
க ம் னர்வாழ்  ெபற்  ெவளியிேல வந்த பின்னர் சாரதி 
அ மதிப்பத்திரங்கைளப் ெபற்றவர்க ம்கூட இ க்கின் 
றார்கள். ஆனால், அரச நி வனங்களில் குறிப்பாக இலங்ைகப் 
ேபாக்குவரத் ச் சைபயிேலா அல்ல  அரச திைணக் 
களங்களிேலா அவர்கள் சாரதி ேவைல ெபற் க்ெகாள்வதற் 
கான வாய்ப்  மிகமிக அாிதாகேவ காணப்ப கின்ற . 
அதற்குப் பல்ேவ பட்ட காரணங்கள் ெசால்லப்ப கின்றன. 
அதாவ  அவர்கள் வயதில் கூ யவர்களாக இ க்கின்றார்கள் 
அல்ல  அவர்க க்கு  அதற்கான கல்வித்தரம் இல்ைல என்  
கூறப்பட்  அந்த வாய்ப்  வழங்கப்படாமல்  பின்ன க்கப் 
ப கின்ற . ஆகேவ, சாரதி அ மதிப்பத்திரங்கைள 
ைவத்தி க்கும் பல்ேவ பட்ட திறைமகைளக் ெகாண்ட 

ன்னாள் ேபாராளிக க்கு ஒ  வய  எல்ைலைய வைரய 
த் , திைணக்களங்களி ம் இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் 

சைப ேபான்ற நி வனங்களி ம் சாரதி பதவிகள் வழங்கப்பட 
ேவண் ம். இதற்கு இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைப 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன்  இச்சந்தர்ப்பத்தில் நான் 
அைமச்சர் அவர்களி டாக ஒ  ேகாாிக்ைகைய 

ன்ைவக்கின்ேறன். 

குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களிேல இ க்கின்ற 
ன்னாள் ேபாராளிகள் இவ்வாறான அ மதிப்பத்திரங்கைள 

ைவத்தி ந் ம்கூட அவர்க க்கு அந்த ேவைலவாய்ப் க்கள் 
கிைடப்பதில்ைல. அங்ேக ள்ள பல்ேவ  திைணக்களங் 
களிேலா அல்ல  அங்கி க்கின்ற மாவட்டங்களான 
அம்பாைற, மட்டக்களப் , தி ேகாணமைல, வ னியா, 
மன்னார், ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி, யாழ்ப்பாணம் ேபான்ற 
வற்றில் இ க்கின்ற ேபாக்குவரத் ச் சைபச் சாைலகளிேலா 
அந்தந்த மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்தவர்க க்கு இந்த 
ேவைலவாய்ப் க்கள் வழங்கப்ப வதில்ைல. குறிப்பாக, 
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் ேவைல ெசய்கின்ற நடத் நர்கள், 
சாரதிகளில் அந்த மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் மிகமிகக் 

குைற . ஒ  குறிப்பிட்ட எண்ணிக்ைகயாேனார் மட் ேம 
அங்கு ேவைல ெசய்கின்றார்கள். இதனால் அந்த 
மாவட்டங்களில் சாியான ேபாக்குவரத் ப் பணிகைள வழங்க 

வதில்ைல. ஆகேவ, அந்த மாவட்டங்களிேல நிரந்தரமாக 
வசிக்கின்றவர்களி ந்  நடத் நர் நியமனங்கைள ம் சாரதி 
அ மதிப்பத்திரங்கள் ைவத்தி ப்பவர்க க்குச் சாரதி 
நியமனங்கைள ம் இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைப 
வழங்குமானால் சிறந்த, காத்திரமான, விைனத்திற ைடய 
ஒ  ேபாக்குவரத் ச் ேசைவைய மக்க க்கு வழங்கக் 
கூ யதாக இ க்கும்.   

ேபாக்குவரத் ச் ேசைவயிேல ஈ ப கின்ற இலங்ைகப் 
ேபாக்குவரத் ச் சைபக்குச் ெசாந்தமான பல ேப ந் கள் 
பாடசாைலப் பிள்ைளகைள ஏற் வதில்ைல.  பாடசாைலப் 
பிள்ைளகைளத் ெத விேல நிற்க விட் விட்  அைவ தனியார் 
ேப ந் கேளா  ேபாட் ேபாட்  ஓ கின்ற சூழல்தான் 
இன்  அதிகாித்தி க்கின்ற .  இதனால் ஊழல் நிைறந்த 
நிைலைம அல்ல  யார் கூ தலான பணம் ேசகாிப்ப  என்ற 
ஒ  ேபாட் த்தன்ைமதான் அங்ேக உ வாக்கப்ப கின்ற .  
இ  நி த்தப்பட ேவண் ம்.  இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் 
சைபயான  மக்க ைடய ேதைவக்காக, மக்க க்கான 
வாழ்க்ைகயில் மாற்றங்கைளக் ெகாண் வ வதற்காக 
1978ஆம் ஆண் வைர ஒ  நல்ல ேசைவைய வழங்கியி ந்த . 
1978ஆம் ஆண் க்குப் பின்னர் தனியார் ைற அபிவி த்தி 
ெசய்யப்பட்  தனியார் ைறயினாின் ேபாக்குவரத் ச் 
ேசைவகள் அதிகாிக்கப்பட்டன. அவ்வா  அதிகாிக்கப்பட்ட 
தனியார் ைறயினாின் ேபாக்குவரத் ச் ேசைவகள் இலாபம் 
ஈட் வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண் ப்பதனால், இலங்ைகப் 
ேபாக்குவரத் ச் சைபயான  மக்க க்கான பணிையச் 
சாியாக வழங்கேவண் ம். ஆனால், அ  அதி ந்  
விலகிச்ெசல்கின்ற .  

ெகளரவ பிரதியைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் குறிப்பாக 
கிளிெநாச்சி ேபாக்குவரத் ச் சாைலைய ஒ ைற வந்  
பா ங்கள்! இலங்ைகயிேல கணனி வசதிகூட இல்லா 
தி க்கின்ற ஒேரெயா  ேபாக்குவரத் ச் சாைலயாக அ  
இ க்கின்ற . அந்தச் சாைலயி ந்  பல்ேவ பட்ட 
இடங்க க்கு ேபாக்குவரத் ச் ேசைவகள்  இன்ன ம் 
வழங்கப்படாத நிைல காணப்ப கிற .  ஏெனனில், அங்ேக 
ேசைவயில் ஈ ப த்தக்கூ ய ேப ந் கேளா திய 
ேப ந் கேளா இல்ைல. இவ்வாறான சூழல்தான் பல்ேவ  
மாவட்டங்களில் நில கின்ற . கிளிெநாச்சி மாவட்டத்திேல 
கைரச்சி பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்குட்பட்ட ெசல்வா நகர், 
மைலயாள ரம், பாரதி ரம், மாயவ ர் ேபான்ற  மிக 

க்கியமான கிராமங்க க்கும் கண்டாவைளப் பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி க்குட்பட்ட கல்லா , சுண் க்குளம், ன்ைன 
நீராவி, பிரபந்தனா , கண்ணகி நகர் ேபான்ற க்கியமான 
கிராமங்க க்கும் நகாிப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்குட் 
பட்ட ெதளிகைர, பள்ளிக்குடா, நாலாங்கட்ைட, நகாி 
ேபான்ற  கிராமங்க க்கும் இ வைர இலங்ைகப் ேபாக்கு 
வரத் ச் சைபயின் ேசைவ வழங்கப்படவில்ைல. இதனால் 
இந்தக் கிராமங்களி ள்ள மக்கள் இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் 
சைபயின் ேசைவையப் ெபற யாதவர்களாக இ க்கின் 
றார்கள். ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வாழ்கின்ற இந்தப் 
பிரேதசங்களில் இவ்வாறான ஒ  நிைலைம இ ப்பதற்குப் 
பல்ேவ பட்ட காரணங்கள் ெசால்லப்ப கின்றன.  அேத 
ேநரம், இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைப இலாபத்தில் 
இயங்குவதாகக் கூறப்ப கின்ற . அதைன ேம ம் அதிகாிப் 
பதற்கான யற்சிக ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. ஆனால், 
இந்த மக்கள் இன் ம் ேபாக்குவரத் ச் ேசைவைய அ ப 
விக்க யாதவர்களாகக் காணப்ப கின்றார்கள்.   
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அ த் , மிக க்கியமாக இந்தப் ேபாக்குவரத் டன் 
ெதாடர் ைடய வாகனங்கள் ெதாடர்பாக ம் ேபசேவண் ம். 
2006ஆம் ஆண்  மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல ேமற் 
ெகாள்ளப்பட்ட த்தத்தின்ேபா  பலர் இடம்ெபயர்ந்  
வாகைர, ெவ கல் ேபான்ற இடங்க க்கு அைழத் ச் 
ெசல்லப்பட்டார்கள். அவர்க ைடய பல்ேவ பட்ட 
வாகனங்கள் அரச பைடகளால் ைகயகப்ப த்தப்பட்டன.    
அேதேபால் 2009ஆம் ஆண்  வ னியா வடக்கு, மன்னார் 
ம ப் பிரேதசம், மற் ம் கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ  ஆகிய 
மாவட்டங்களி ம், யாழ்ப்பாணத்தில் வடமராட்சி கிழக்கு 
ேபான்ற பகுதிகளி ம் வாழ்ந்த மக்க ைடய வாகனங்கள் - 
அவர்க ைடய ெசாத் க்கள் - அவர்கள் த்தத்தால் 
கைலக்கப்பட் க் கைலக்கப்பட்  ள்ளிவாய்க்கா ேல 
ெகாண் ேபாய் விடப்பட்ட நிைலயில் ைகவிடப்படேவண் ய 
நிர்ப்பந்தத் க்குள்ளாயின. இன் வைர அந்த மக்க ைடய  
வாகனங்கள் அவர்க க்குக் ைகயளிக்கப்படவில்ைல. 
சில க்குாிய சில வாகனங்கள் ப தைடந்த நிைலயில், 
அழிந் ேபான நிைலயில் கண்ெட க்கப்பட்டா ம், அந்த 
மக்களிடமி ந்த உழவியந்திரங்கள், மகி ந் கள் ேபான்ற சில 
வாகனங்கைள இன் ம் இரா வத்தினர் ைவத்தி க் 
கின்றார்கள். இன்ன ம் சாியான ைறயில் அைவ மக்களிடம் 
ைகயளிக்கப்படவில்ைல. இதைனவிட, த்தத்தின்ேபா  
அழிக்கப்பட்ட வாகனங்க க்கான நட்டஈ  அந்த மக்க க்கு 
வழங்கப்படவில்ைல.  அவர்கள் கடன்பட் , 'லீசிங்' வசதியில், 
பணத்ைத வட் க்ெக த்  மிகக் க னமான சூழ ல் இந்த 
வாகனங்கைளக் ெகாள்வன  ெசய்  ைவத்தி ந்தார்கள். 
எனேவ, அவர்க ைடய அந்த வாகனங்க க்கான 
இழப்பீ கள் அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படா  இ வைர 
இ த்த க்கப்ப வ  மிகமிக ேவதைனயான . மிக 

க்கியமாக கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ  மாவட்டங்களி 
க்கின்ற வர்த்தகர்க ைடய ெசாத் க்கெளல்லாம் 100 

தம் அழிக்கப்பட்டன. இவ்வா  அழிக்கப்பட்ட 
ெசாத் க்க க்கான விபரங்க ம் அரச ெசயலகங்களினால் 
ெபறப்பட்டன. இவ்வா  விபரங்கள் ெபறப்பட்டா ம்கூட 
அந்தந்த மாவட்டங்களில் அவர்க க்கான compensation - 
நட்டஈ கள் இ வைர வழங்கப்படவில்ைல என்ப  மிகமிகத் 

ர்ப்பாக்கியமான . ஆகேவ, இந்த விடயங்கள் 
கவனத்திெல க்கப்பட்  அவர்க க்கான நிவாரணங்கள் 
கிைடப்பதற்கான வழி ைறகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்  
ெமன க்கியமான இந்த விவாதம் நைடெப கின்ற 
இவ்ேவைளயில் நான் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.   

நான் மீண் ம் இந்தச் சாரதிகள் பயிற்சிப் பாடசாைல 
ெதாடர்பாகக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  வடக்கு, கிழக்கிேல 
இ க்கின்ற சாரதிகைள நீங்கள் அபிவி த்தி ெசய்ய 
வி ம்பினால், இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைபயி டாக 
சாரதிகள் பயிற்சிப் பாடசாைலெயான்ைற நீங்கள் உ வாக் 
கலாம்.  தமிழீழ வி தைலப் கள் இ ந்த காலத்திேல, 
ேதராவில் பகுதியில் சாரதிக க்கான ஒ  பயிற்சிப் 
பாடசாைலைய நி வியி ந்தார்கள். அங்ேகயி க்கின்ற சாரதி 
ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்காக, ஒ  தகுந்த 
விைனத்திற ைடய நல்ல பயிற்சி ெபற்ற சாரதிகைள 
உ வாக்குவதற்காக தமிழீழ வி தைலப் களால் 
நல்லெதா   சாரதிகள் பயிற்சிப் பாடசாைலயாக அ  
உ வாக்கப்பட் ந்த . இன்  ஓர் இரா வ காமாக அ  
இ க்கின்ற . இவ்வா  அவர்களால் ெசய்ய ந்த 
ெதன்றால், ஏன் அரசாங்கத்தினால் சாரதிக க்கான 
அ மதிப்பத்திரத்ைத வழங்குவதற்கான சாரதிகள் பயிற்சிப் 
பாடசாைலெயான்ைற நல்ல ைறயில் இயக்க யா ?  
இ  தனியாாிடம்தான் இ க்கேவண் மா? அவ்வா  இைத 
அரசாங்கம் இயக்கினால், அந்தப் பயிற்சிப் பாடசாைலயி 

ந்  ெவளிேய கின்றவர்க க்கு அரச திைணக்களங்களில் 
அல்ல  இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைபயில் ேநர யாகேவ 
ேவைல வாய்ப் க்கைள வழங்கக்கூ ய நிைல உ வாகும். 
இந்த நிைலயில் இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைபக்கு ஒ  
ெபா ப்பி க்கின்ற ; கடைமயி க்கின்ற .  எனேவ, 
இதைனச் சாியாகக் கணக்கிெல த் , வடபிராந்திய சைப 
யிேலா அல்ல  கிழக்குப் பிராந்திய சைபயிேலா அல்ல  
ஏேதா ஓர் அ ப்பைடயில் இைணந்தவைகயிேலா சாரதிகள் 
பயிற்சிப் பாடசாைலெயான்ைற உ வாக்குவதற்கு யற்சிக்க 
ேவண் ெமன்  ேகட் , நிைற ெசய்கின்ேறன்.  நன்றி. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Ajith Mannapperuma. 

Before he speaks, will an Hon. Member propose the Hon. 
Lucky Jayawardana to the Chair? 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair. 
 

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

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

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

 
 

[අ.භා. 3.51] 
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් වර්ෂයකට රිය 

අනතුරු 35,000ක් - 40,000ක් අතර පමාණයක් සිදු වනවා. එයින් 
සියයට 85ක්ම සිදු ෙවන්ෙන් රියැදුරන්ෙග් ෙනොසැලකිලිමත්කම 
නිසායි. ඒ රිය අනතුරු සංඛ්යාෙවන් සියයට 45ක්, -ඒ කියන්ෙන් 
භාගයකට ආසන්න සංඛ්යාවක්- බරපතළ රිය අනතුරු විධියට 
වාර්තා වනවා. රිය අනතුරු නිසා දවසකට ෙම් රෙට් පුද්ගලයන් 
7ක් - 8ක් පමණ මිය යනවා. ඒ අනුව වර්ෂයකට 3,000ක් පමණ 
රිය අනතුරු නිසා මිය යනවා. ෙම් මිය යන අයෙගනුත් වැඩි 
පිරිසක් අවුරුදු 21ත් - 25ත් අතර තරුණ අය. රිය අනතුරු නිසා 
හදිසිෙය් තමයි ඒ අය මිය යන්ෙන්. පවුලක ෙදමව්පියන්, දරුවන්, 
යැෙපන්නන් තමයි ෙම් රිය අනතුරු නිසා මිය යන්ෙන්. රටට ඉතා 
වැදගත්, අත්යවශ්ය පුද්ගලයන් තමයි ෙමෙසේ මිය යන්ෙන්. ඒ නිසා 
අෙප් ගරු ඇමතිතුමා, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා හා නව රජය රියැදුරන් 
පුහුණු කිරීෙම් ආයතන ගැන අවධානය ෙයොමු කිරීම ඇත්තටම 
සතුටට කරුණක්. ෙම් ගැන ෙගොඩක් හිතන්න ඕනෑ; ෙගොඩක් 
බලන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් රෙට් වැඩි පිරිසක් මිය යන්ෙන් ෙඩංගු 
නිසාවත්, ෙවනත් ෙරෝගයක් නිසාවත් ෙනොෙවයි, රිය 
අනතුරුවලින් වන නිසා. ෙම් සම්බන්ධව අවධානය ෙයොමු කිරීම 
ගැන විෙශේෂෙයන්ම ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පවාහන පද්ධතිය ගැන කථා 
කෙළොත්, පවාහන පද්ධතියක් නිර්මාණය වීමට සාධක හතරක් 
අවශ්යයි. ඒ සඳහා මාර්ග, වාහන, රියැදුරු ෙමන්ම මාර්ග නීතිත් 
අවශ්යයි. ෙම් සාධකවලින් එකක් තිබූ පමණින් පවාහන පද්ධතියක් 
නිර්මාණය ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් හතරම එක් වුණාම තමයි 
පවාහන පද්ධතියක් නිර්මාණය ෙවන්ෙන්. මාර්ගයක් තිබුණු 
පළියට වාහනයක් නැත්නම්, වාහනයට රියැදුෙරක් නැත්නම්, 
මාර්ග නීති කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැත්නම් පවාහන පද්ධතියක් 
නිර්මාණය ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි රිය අනතුරු වළක්වා 
ගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීෙම්දී ෙම් කරුණු හතෙර්ම සම්බන්ධය 
ගැන ෙසොයා බැලීම ඉතාම වැදගත් වනවා.  

අනතුරු අවම කිරීෙම් කියාවලිෙය්දී පළමුවැනි සාධකය 
හැටියට මාර්ග ෙකෙරහි අෙප් අවධානය ෙයොමු කෙළොත්, මාර්ගවල 
කමවත්භාවයක් නැති නිසා, මාර්ග ෙහොඳ තත්ත්වෙයන් නැති නිසා 
රිය අනතුරු සිදු වන බව ෙපෙනනවා. සමහර විට හැරවුම් 
ස්ථානයක්  නිවැරදි විධියට, අවශ්ය විධියට නිර්මාණය ෙවලා 
නැත්නම්, ඒ කියන්ෙන් ඒ ෙකෝණය  - curvature -  හරි විධියට 
නිර්මාණය ෙවලා නැත්නම් රිය අනතුරු සිද්ධ වනවා.  අපි පාරවල 
දකිනවා, "රිය අනතුරු බහුල පෙද්ශ" කියලා සඳහන් කර තිෙබන 
බව. ෙමන්න ෙම් පෙද්ශෙය්, ෙම් ස්ථානෙය් රිය අනතුරු බහුලව 
සිදු වනවා  කියලා දන්වා තිෙබනවා. එතෙකොට ඒක ඒ මාර්ගෙය් 
තිෙබන පශ්නයක්. ඒක වාහනය නිසාවත්, රියැදුරු නිසාවත්, 
එෙහම නැත්නම් මාර්ග නීති නිසාවත් ඇතිවන පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. උදාහරණයක් කිව්ෙවොත්, ගම්පහ දිස්තික්කය හරහා 
යන නුවර-ෙකොළඹ පාෙර් මිරිස්වත්ත මංසන්ධිෙය් පාර පළලට 
තිෙබනවා. නමුත් ඊට ආසන්න ෙබෝක්කුව ළඟදී පාර පටු වනවා. ඒ 
නිසා එතැන රිය අනතුරු සිද්ධ ෙවන්න පටන් ගත්තා. නමුත්, පසුව 
ඒ රිය අනතුරු සිදුවීම අපට වළක්වා ගන්න පුළුවන් වුණා,  සංඥා 
පද්ධතියක් ඇති කරලා. එතෙකොට රියැදුරාට කල් තියා දැනගන්න 
පුළුවන් පාෙර් ඉදිරිෙයන් තිෙබන අවස්ථාව ෙමොකක්ද, ඉදිරිෙයන් 
තිෙබන පසු බිම ෙමොකක්ද කියලා. එෙසේ දැන ගැනීමට 
සැලැස්වීමටත්, රියැදුරාට  ඒ සඳහා සූදානම් වීමටත් සංඥා අවශ්ය 
වනවා. නමුත් අද ෙබොෙහෝ විට අපි දන්නවා, colour lights පවා 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැති බව. ඒක මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
වැඩක්. නමුත්, මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳව සිතීෙම්දී safety division 
කියලා එකක්  තිෙබන්න ඕනෑ බව මම හිතනවා. නමුත්, අද එෙහම 
safety division එකක් නැහැ. මම අහලා තිෙබනවා, safety 
division එකක කටයුතු කිරීම සඳහා මුළු ලංකාෙව්ම ඉන්ෙන් 
ඉංජිෙන්රු මහත්වරු ෙදෙදෙනකු විතරයි කියලා. ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම අපට ඒ ගැනත්   අවධානය ෙයොමු කරන්න සිද්ධ 
වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වාහන ෙගන්වීෙම්දී 
ආරක්ෂාව පිළිබඳව පමිතීන් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් තිෙබන 
වාහනවලින් සියයට 85ක් විතර තිෙබන්ෙන්, three-wheelers සහ 
motorcycles. ෙම්වායින් තමයි රිය අනතුරු වැඩිෙයන් සිද්ධ 
ෙවන්ෙන්ත්. තිෙරෝද රථ තිෙබනවා; ෙමෝටර් සයිකල් තිෙබනවා;  
තව "බට්ටා" කියලා වාහනයක් තිෙබනවා.  එෙහම නැත්නම්, 
"බට්ටි"  කියලා කියයි; "මැස්සා" කියයි; "මැස්සි" කියයි. ෙම් 
ෙමොන නම කිව්වත්,  එම වාහනවල රියදුරාට ෙහෝ එහි යන 
මඟීන්ට ආරක්ෂාවක් ති ෙයනවාද? ආරක්ෂක පද්ධතියක් ගැන අපි 
සැලකිලිමත් ෙවලා තිෙබනවාද? ඉස්සර අපි ජපානෙය් පාවිච්චි 
කරපු reconditioned වාහනයක් ලංකාවට ෙගනාපුවාම, ඒෙක් 
ආරක්ෂාව පිළිබඳව යම් පද්ධතියක් කියාත්මක ෙවනවා. අපි 
ෙගොඩාක් ෙවලාවට බලන්ෙන් වාහනෙය් ෙරෝද හතර 
කැරෙකනවාද කියලා විතරයි. ඒෙකන් යන්න පුළුවන් නම්, 
වාහනය ආනයනය කරන්න ෙදනවා. ඉන්දියන් වාහන ෙවන්න 

පුළුවන්; චීන වාහන ෙවන්න පුළුවන්; ෙම් වාහන  අඩු මුදලට අෙප් 
රටට  ආනයනය කරනවා. නමුත්, ෙම් වාහනවලින් ලැෙබන 
ආරක්ෂාව ගැන අපි තැකීමක් කරන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම්, 
වාහනයක් ආනයනය කිරීෙම්දී එහි ගමන් කරන අයෙග් ආරක්ෂාව 
පිළිබඳවත්, එහි කියාකාරී තත්ත්වය  පිළිබඳවත් අප සැලකිලිමත්  
විය යුතුයි.   ඒ වාෙග්ම  එම වාහනය ධාවනය කිරීෙම් දී පාෙර් යන  
මඟීන්ෙග් ආරක්ෂාව පිළිබඳව, එෙහම නැත්නම් තුන්වන 
පාර්ශ්වෙය් ආරක්ෂාව පිළිබඳවත් ෙගන තිෙබන පියවර  
පිළිබඳවත් ඉදිරිෙය්දී අපිට සැලකිලිමත් වන්නට  සිද්ධ ෙවනවා.   

ඊළඟට, රියදුරා සම්බන්ධෙයනුත් කිව යුතුයි.  රියදුරා ගැන 
කථා කරන්නට  ෙමය විෙශේෂ අවස්ථාවක් කියලා මම හිතනවා. 
රියදුරන් පුහුණු කරන ආයතන නියාමනය කිරීම සඳහා නීති - රීති  
සම්මත කර ගැනීම සඳහා තමයි අද ෙම් නිෙයෝගය ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්.  ඒ නිසා ෙමය විෙශේෂ අවස්ථාවක්. ෙමොකද, ඒකත් 
හරි වැදගත් ෙවනවා. අපි දන්නවා, පුද්ගලෙයක් රියදුරු 
බලපතයක් ගන්න ලැහැස්ති ෙවනෙකොටම ඒක පිටිපස්ෙසේ කප්පම් 
ගැනීමක් තිෙබන බව. සමහර විට licence එක ගන්න පුහුණු 
ෙවන්න ගියාම රියදුරු පාසෙලන් කියනවා, "පුරුදු කරන්න 
ෙමච්චරයි; මුද්දර ගාස්තු ෙමච්චරයි; RMV ගාස්තු ෙමච්චරයි; 
මහත්වරුන්ටත් ෙමච්චරක් ෙදන්න ඕනෑ" කියලා. එෙහම කියලා 
තමයි ගාණ අය කරන්ෙන්. සැහැල්ලු වාහනවලට රුපියල් 
1,000ක් නැත්නම් 1,500ක් ෙදන්න ඕනෑ. පුද්ගලෙයක් රියදුරු 
බලපතයක් ගන්න යනෙකොටම කප්පම් ගැනීමක් සිද්ධ ෙවනවා. 
ඊට පස්ෙසේ  රියදුරු බලපතය අරෙගන පාෙර් වාහනයක් 
පදවාෙගන යන ඔහුෙග් ඔළුෙව් තිෙබන්ෙන්, "ෙමොන වැරැද්ද 
කළත් කමක් නැහැ, කීයක් හරි ෙපොලිස් නිලධාරියාට දීලා 
ෙබ්ෙරන්න පුළුවන්" කියන අදහසයි. එෙහම මතයක් දැන් රෙට් 
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා.  අන්න ඒ මතය ෙම් රටින් නැති 
කිරීම අපිට විෙශේෂෙයන්ම වැදගත් ෙවනවා. ෙපොලිස් නිලධාරින් 
කීයක් ෙහෝ ගන්නවා, ෙනොගන්නවා ෙවන්න පුළුවන්. හැම 
ෙපොලිස් නිලධාරි මහත්මෙයක්ම එෙහම මුදල් ගන්ෙන් නැතිව 
ඇති. නමුත් රෙට් මතයක් තිෙබනවා, ෙමොනවා හරි වුෙණොත් 
කීයක් හරි ෙපොලිස් නිලධාරින්ට දීලා ෙබ්ෙරන්න පුළුවන් කියලා. 
රියදුරු ක්ෙෂේතය තුළ එවැනි මතයක් තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී සිදු විය 
හැකි රිය අනතුරු වළක්වා ගැනීමට නම් ඒ මතය නැති කිරීම 
සඳහා අප කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රියදුරු බලපත ලබාෙදන 
පාසෙලන් උගන්වන්ෙන් වාහනයක් පදවන හැටි විතරයි. නමුත්, 
 ෙබොෙහෝ විට අනතුරු සිද්ධ ෙවන්ෙන් රිය පදවන හැටි අමතක 
ෙවලා ෙනොෙවයි. රිය අනතුරු සිද්ධ ෙවන්ෙන් 
ෙනොසැලකිලිමත්කම නිසායි. සියයට 85ක් විතර රිය අනතුරු 
සිද්ධ ෙවන්ෙන් ෙනොසැලකිලිමත්කම නිසායි. ඒ නිසා  රියදුරන් 
පුහුණු කරන ආයතන නියාමනය කිරීම වාෙග්ම, ෙම් රිය අනතුරු 
වළක්වා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනත් තවදුරටත් 
හිතන්න සිද්ධ ෙවනවා. රිය අනතුරකට ලක් ෙවලා මෙග් පාදයක් 
අහිමි වුණා. ෙපොලීසිය කියනවා, රිය අනතුර සිද්ධ ෙවච්ච 
වැලිපැන්න පෙද්ශෙය් ෙම් ස්ථානය රිය අනතුරු බහුලව සිදු වන 
පෙද්ශයක් විධියට  දැනුම් දීලා තිෙබනවා කියලා. නමුත් ඒක 
ෙවනස් කරලා නැහැ. ෙපොලීසිවල වාර්තා තිෙබනවා, ෙමන්න ෙම් 
මාර්ගෙය්, ෙමන්න ෙමතැන රිය අනතුරු බහුලව සිද්ධ ෙවනවා 
කියලා. නමුත් ඒක ෙවනස් කරලා නැහැ. ඒ ගැන තැකීමක් සිද්ධ 
ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ෙමොන පමිති හැදුවත්, ෙමොන තරම් දඩ මුදල් 
ගැහුවත්,  දඩ මුදල එන්න එන්නම වැඩි වුණත්, රිය අනතුරු 
සංඛ්යාව අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද ඉහළ යන බවයි අපි දකින්ෙන්. රිය 
අනතුරු නිසා සිද්ධ ෙවන මරන සංඛ්යාව අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද 
ඉහළ යනවා මිසක්, අපිට ඒක අඩු කිරීෙම් හැකියාවක් ලැබිලා 
නැහැ.  
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ඊළඟට, ෙම් කරුණ ගැනත් මම විෙශේෂෙයන්ම ගරු 
අමාත්යතුමාෙග්ත්, ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙග්ත් අවධානයට 
ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. ෙකොළඹ දිස්තික්කයට පස්ෙසේ 
ලංකාෙව් වැඩිම රියදුරු බලපත සංඛ්යාවක් නිකුත් කරන්ෙන් 
ගම්පහ දිස්තික්කෙයන්. නමුත්, ඒ පරීක්ෂණය කිරීම සඳහා සුදුසු 
තැනක් නැහැ. ඉස්ෙකෝෙල ඇරිලා ළමයි යන ෙවලාවට  එක එක 
පාරවල්වලට ගිහිල්ලා වාහන reverse කරනවා. ළමයි  යන පාෙර් 
තමයි examiner ඇවිල්ලා රියදුරන් පරීක්ෂා කරන්ෙන්. නමුත්, 
ගම්පහ නගරෙය්ම CTB එකට අයිති අක්කර 12ක භූමි භාගයක් 
තිෙබනවා;  පවාහන අමාත්යාංශයට අයිති භූමි භාගයක් තිෙබනවා. 
ෙම් භූමි භාගෙයන් අක්කර ෙදකක තිෙබන්ෙන් ගම්පහ CTB 
ඩිෙපෝවයි. ඉතිරි අක්කර 10 කැෙළේ. ෙම් කැෙළේ එළි කරලා 
පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අවශ්ය අංෙගෝපාංග වන Medical 
Centre එක, පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අවශ්ය කාර්යාල, ඒ 
වාෙග්ම පුහුණු කරන මධ්යස්ථාන, ෙම් සියලුම ෙද් ඒ අක්කර 10 
තුළ ඇති කරන්න පුළුවන්. එෙහම කරන්න බැරිකමක් නැහැ ෙන්. 
ඉඩම්වල පශ්නයක් නැහැ.  ෙමම පරීක්ෂණ මධ්යස්ථානය ඇතුළුව 
හැමෙද්ම එකම වහළක් යටදී කරගන්න හැකි විධියට එම භූමිය 
හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි ෙමොන නීති දැම්මත්, examiner 
ඇවිල්ලා පරීක්ෂණය කරන්ෙන් ෙකොෙහේද? පාෙර් reverse කරන්න 
පුළුවන් තැනකද? මහා ජනාකීර්ණ තැනක තමයි ෙම් පරීක්ෂණය 
සිද්ධ කරන්ෙන්. ඒ සඳහා අවශ්ය මධ්යස්ථානයක් හදන්න කටයුතු 
කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, රියදුරු බලපතයක් ගන්න 
අවශ්ය ගාස්තු ෙගවන්න ගියාම ඒ මිනිස්සු බැංකුෙව් ෙපෝලිෙම් 
ඉන්න හැටිත් අපි දකිනවා. අෙප් රට ඊට වඩා දියුණුයි. දැන්, නවීන 
තාක්ෂණය අෙප් රටට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. Online  සල්ලි 
ෙගවන්න පුළුවන්;  Credit card එකකින් ඒ අදාළ ගාස්තු 
ෙගවන්න පුළුවන්. ඒ ගැනත් අපි හිතන්න ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2009 වසෙර්දීත් ෙම් වාෙග් 

නීති ෙගනාපු බව මම ඔබතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි. නමුත්, 
ඒ නීති අද වනෙතක් කියාත්මක වුෙණ් නැහැ.  2014 වසර 
වනෙතක් ඒ ආණ්ඩුව තිබුණා. ඒ ඇමතිවරයාත් 2014 වසර 
වනෙතක් හිටියා. ඒ නීති කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ෙපොදු මගී 
පවාහන බස් රථ සඳහා ෙපොදු මගී පවාහන ෙසේවා පුහුණු 
බලපතයක් ගන්න ඕනෑ කියලා නීතියක් ෙගනාවා. ෙම් වන තුරුත් 
එම නීති කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට, ඔහුෙග් 
ෙනොහැකියාව පිළිබඳව ලකුණු ලබා දීලා රියදුරු බලපතය අහිමි 
කරන එක - demerit-point system එක - සම්බන්ධෙයන් නීති 
ආවා මිසක් ඒ නීති කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම මම ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙම් ෙකෙරහි ෙයොමු කරවනවා. ෙම් නීති කවුරු ෙගන ආවත් 
ෙහොඳයි. අපි ෙම්වා කියාත්මක කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
ඒ වාෙග්ම රියදුරු පාසල් නියාමනය කිරීම සඳහා පුහුණුකරුවන්ව 
පුහුණු කරන්ෙන් කවුද? පුහුණු කරවීමක් නැහැ ෙන්. රියදුරු 
පාසෙල් ඉන්න පුහුණුකරුවාව පුහුණු කරන මධ්යස්ථානයක් 
නැහැ. ෙමම රියදුරන් පුහුණු කිරීෙම් වෘත්තිය තාත්තාෙගන් පුතාට 
යන පරම්පරාෙවන් එන වෘත්තියක් ෙවලා. එෙහමත් නැත්නම් 
එතැන රැකියාවක් කරන්න ආව මනුස්සයා තවත් learners එකක් 
දා ගන්නා පුද්ගලෙයක් බවට පත් ෙවනවා මිසක් පුහුණු කරන 
කමෙව්දයක් නැහැ. ඒ නිසා ෙවනත් රටකට ගිහිල්ලා හරි ඔහුට 
රස්සාව කරලා රටට  විෙද්ශ විනිමය ෙගන එන්න පුළුවන් 

ආකාරයකට ජාත්යන්තර වශෙයන් පිළිගන්නා පුහුණු 
මධ්යස්ථානයක් මඟින් ෙම් අයට පුහුණුව ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 
එපමණක් ෙනොෙවයි, රියදුරු උපෙද්ශක බලපතය ලබා ගන්න 
තිෙබන විභාගය තිෙබන්ෙන් අවුරුදු 4න් 4ටයි. උපෙද්ශකවරුන් 
බඳවා ගැනීෙම් විභාගය තිබුෙණ් 2012 වසෙර්යි. අද වනකනුත් 
උපෙද්ශකෙයක් බඳවා ගැනීම සඳහා විභාගයක් පවත්වලා නැහැ. 
ඒ විභාගය ලියන්න අවුරුදු 4ක් ඉන්න ඕනෑ. එදා රියදුරු 
උපෙද්ශක බලපතය ලබා ෙදන විභාගය  සඳහා 1300ක් පමණ 
පිරිසක් ෙපනී සිටියා, pass වුෙණ් 300 ගණනයි. අෙනක් අය තව 
දැනුම අරෙගන විභාගය කරන්න බලාෙගන ඉන්නවා. නමුත්, 
අවුරුදු 4ක කාලයක් ගතෙවලත් තවම විභාගයක් නැහැ. ඉතින්,  ඒ 
ගැනත් අපි විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   

අවසාන වශෙයන්, ෙම් කාරණය ගැනත් මම කියන්න                
ඕනෑ. මූලානාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පවාහන පද්ධතිය 
අනුගතවීමක් සිදු ෙවන්න ඕනෑ.  Railway station එකට ආවාම 
එතැන ඉඳන් මඟී පවාහන බස් රථ තිෙබන්න ඕනෑ. නමුත් බස් එක 
එන්ෙන් එක ෙවලාවක, railway station එකට එන්ෙන් තවත් 
ෙවලාවක. එම නිසා ෙමම ෙපොදු පවාහන පද්ධතිය එකිෙනකට 
සම්බන්ධවීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් නිර්මාණය කළාම අපට ෙලොකු 
ෙවනසක් ෙම් තුළ ඇති කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මම 
හිතනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාටත්, 
අෙශෝක් අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත් ෙම් සඳහා ෙහොඳ 
හැකියාවක්, ශක්තියක් තිෙබනවා. එම නිසා ඉදිරි කාලය තුළදී  
යහ පාලනය යටෙත් ෙම් පගතිෙය් ෙවනස ෙපන්වන්න අපට 
පුළුවන් ෙවයි කියා පකාශ කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා.  

[අ.භා. 4.04] 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ගරු අමාත්යතුමා විසින් 

ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත්  ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙමම ෙමොෙහොෙත් ඊට එකතු ෙවන්නට 
ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් මුළු කියාවලිය 
හරහාම නියාමනෙය් උපෙද්ශනය සඳහා විධිමත්භාවයකින් යුතු 
ආයතන පද්ධතියක් ෙගොඩ නැඟීම; ෙහොඳ ව හයක් ෙගොඩ නැඟීම 
අෙප් රටට අවශ්ය ෙදයක්. ඒක අපි සියලු ෙදනාම පිළිගන්න ඕනෑ 
කාරණයක්.   එය ෙම් රෙට් ජනතාවට, එෙහම නැත්නම් යම් 
වෘත්තියක නියැලීමට අෙප්ක්ෂා කරන පිරිසට අතිෙර්ක බරක් 
ෙනොවන ෙලස සිදු කිරීම රටක සහ රජයක යුතුකම වනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් නිෙයෝග හරහා මූලික වශෙයන්ම සිදු  
කරලා තිෙබන්ෙන් ගාස්තු ඉහළ නැංවීෙම් නියාමනය බව අපට 
ෙපෙනනවා. ඒ අනුව නියාමනෙය් පධාන අංගය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ගාස්තු ඉහළ නැංවීමයි. අපට ෙපෙනන්ෙන් ෙමය ෙම් රෙට් 
ජනතාවට තවත් බරක් පැටවීමක් විධියටයි. අපි දන්නවා, රියැදුරු 
උපෙද්ශන ආයතන අවශ්යයි කියලා. ඒ ආයතන විධිමත් කිරීමත් 
අවශ්යයි. හැබැයි, ඒ ලියා පදිංචි කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ගාස්තු 
"ඒ" ෙශේණිෙය් රියැදුරු පාසල් සඳහා රුපියල් 20,000ක් නිර්ෙද්ශ 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම වාර්ෂිකව රුපියල් 10,000ක බලපත 
ගාස්තුවක් ෙම් උපෙද්ශන ආයතනයට පවරනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඊට අතිෙර්කව ගැසට් පතෙය් පළ කර ඇති 
නිෙව්දන  පරීක්ෂා ක ෙළොත් ඒ හරහා අපට ෙමම කාරණය පැහැදිලි 
කරගත හැකියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අංක 1939/4 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය්  5A පිටුෙව් 11.(1)  යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා : 

"යම් නිශ්චිත පෙභ්දයක රියදුරු පාසල් ව්යාපාරයක් පවත්වාෙගන යන 
තැනැත්ෙතකු විසින් එම රියදුරු පාසල් බලපතෙය් පෙභ්දය ෙවනස් කිරීම 
සඳහා ලිඛිත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය හැකි ය. එවැනි කාර්යයක් 
සඳහා රුපියල් 4,000ක සැකසුම් ගාස්තුවක් ඉල්ලීම කරනු ලබන 
අවස්ථාෙව් දී ෙගවනු ලැබිය යුතු ය."  

එතෙකොට එය වාර්ෂික බලපත ගාස්තුවට  අමතරව,  ලියාපදිංචි 
ගාස්තු 20,000ට අමතරව රියැදුරු පාසල් බලපතෙය් පෙභ්දය 
ෙවනස් කිරීම සඳහා  ඉල්ලුම් කරන  අවස්ථාෙව් දී ෙගවිය යුතු 
අතිෙර්ක ගාස්තුවක් වනවා. එම ගාස්තුව බලපතය ලබා ගැනීම 
ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි. පෙභ්දය ෙවනස් කරනවා නම්, එම ඉල්ලීම 
ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්ම  රුපියල් 4,000ක් ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ 
නිසා ෙම් සියලු කාර්යයන්වලින් සිද්ධ ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් 
සාමාන්ය තරුණෙයකුට යම් ආයතනයකට ගිහිල්ලා විධිමත් 
පුහුණුවක් ලබා ෙගන තමුන්ට වෘත්තියක් ලබා ගැනීම සඳහා 
අවශ්ය ෙවන කමෙව්දයට තව තවත් අතිෙර්ක බර පැටවීමක්. ඒ 
නිසා අපි පරිස්සම් විය යුතුයි. ෙමොකද, ෙම් රෙට් මහජනතාවට 
එෙහම නැත්නම්  රියැදුරු පුහුණුව ලබන තරුණයන්ට තමයි 
අවසානෙය් ෙම් මුදල බැර ෙවන්ෙන්.  පධාන ආයතනයට 
උපෙද්ශන ආයතනය විසින් ෙගවන ගාස්තුව පසුව අය කරනු 
ලබන්ෙන් ඒ පුහුණුව ලබන තැනැත්තාෙගන්. ඒ අනුව ඔහුෙග් 
ගාස්තුව තමයි ඉහළ යන්ෙන්. එතෙකොට සාමාන්ය මනුස්සෙයකුට, 
එදා ෙව්ලවත් හරියට නැතිව ජීවත් ෙවන්න බැරි ලක්ෂ 7කට වැඩි 
ෙසේවා වියුක්තියකින් ෙපෙළන ෙම් රෙට් තරුණ පරම්පරාවට 
ෙමොකක්ද, අපි ෙදන මාර්ෙගෝපෙද්ශනය? ෙම් වෘත්තියට 
පැමිෙණන්නට තිෙබන ඉඩකඩට ෙම් ගාස්තු හරහා බාධාවක් 
ෙවනවා. ෙම් උපෙද්ශනය ෙහොඳ කියාවලියක්; ෙම් නියාමනය 
ෙහොඳ කියාවලියක්. අපි අගය කරනවා. නමුත් ෙම්වා මහජනතාවට 
බරක් ෙනොවන පරිදි සිද්ධ කළ යුතු වනවා.  

අපි දන්නවා, රජය පසු ගිය වකවානුව තුළ එකතු කළ අගය 
මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාවා. ඒ හරහා භාණ්ඩ 
සහ ෙසේවා සඳහා ''වැට්'' එකක් පැෙනව්වා. ඒ වාෙග්ම ෙසේවා අංශය 
යටෙත්ත් ෙම්වා ෙගන එනවා. ඒ නිසා තව අතිෙර්ක ගාස්තු අය 
කිරීම් තමයි ෙම්වායින් ෙවන්ෙන්. මම දන්ෙන් නැහැ ෙම්වා 
ෙකොෙහොම බැර ෙවයි ද කියලා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිෙය් එකතු 
කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත අපි 
අභිෙයෝගයට ලක් කළා. කැබිනට් මණ්ඩලෙය් නිසි අනුමැතියක් 
ෙනොලබා, නිසි කමෙව්දය අනුගමනය ෙනොකළාය කියන කරුණ 
පදනම් කරෙගන ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් එකතු කළ අගය මත බදු 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත බල ශූන්ය පනත් ෙකටුම්පතක්  
බවට තීරණය කළා. එය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයට ලක් 

කිරීමට සුදුසු නැති පනත් ෙකටුම්පතක් ෙලස තීරණය කළ නිසා 
ජනතාවට විශාල සහනයක් ලැබුණා. ඒ සහනය ජනතාවට ලබා 
ෙදන්න පුළුවන් වුණ, අත්කර ෙදන්න පුළුවන් වුණ ජයගහණයක් 
කියා අපි සලකනවා.  ඒ නිසා අවසානෙය් ෙම් පනවන අතිෙර්ක 
බදුත් ෙම්වාට පැටෙවනවා. ෙම් සියල්ලත් එකට එකතු 
ෙවනවා.ෙම් නියාමනය තුළ සිදු වන්ෙන් ජනතාවට බරක් නම්, එය 
ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයක් බව පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා, අෙප් රෙට්        
ශී ලංකා මධ්යම ගමනාගමන මණ්ඩලය හරහා විධිමත් පුහුණු 
කිරීෙම් කමෙව්දයක් තිබුණාය කියා. අද රජය උත්සාහ කරන්ෙන් 
කුමකටද? ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය පාඩු ලබන්න පුළුවන්. 
ඒවා විධිමත් කිරීෙම් කියාවලියක් අවශ්ය වන්න පුළුවන්. අපි එය 
පිළිගන්නවා. නමුත් අද ශී ලංකා මධ්යම ගමනාගමන මණ්ඩලයට 
අයිති ආයතන හැකිළීම සඳහා උත්සාහයක් දරනවා. "පාඩු 
ලබනවා" කියන කාරණය මුවාෙවන් බස් ඩිෙපෝ විශාල සංඛ්යාවක් 
වසා දැමීෙම් කියාවලියකට රජය දැන් අවතීර්ණ ෙවලා තිෙබනවා. 
අපි දන්නවා, අෙප් රෙට් ලක්ෂ 40ක් පමණ වූ ශිෂ්යයන්ෙගන් 
අතිබහුතරයක් season ticket එක භාවිතෙයන් ෙපොදු පවාහන 
ෙසේවාවල ගමන් කරන බව.  ඒ වාෙග්ම, රාති ගමන් ෙසේවා, දුර 
බැහැර පෙද්ශවල පවාහන පහසුකම් ආදි සියල්ල ෙපොදු පවාහන 
මාධ්යෙයන් තමයි සැපෙයන්ෙන්. ඒ නිසා රජයට පුළුවන්කම 
තිෙබනවා, ෙම් වාෙග් උපෙද්ශන නියාමන ආයතන ශී ලංකා 
මධ්යම ගමනාගමන මණ්ඩලය හරහා විධිමත්ව පතිසංවිධානය 
කරන්න. එමඟින් හැකියාව ලැෙබනවා, කඩා වැටුණු 
ආයතනවලට ශක්තියක් ලබා දීමට සහ බර වාහන පිළිබඳව වඩා 
ෙහොඳ  පුහුණුවක් දරුවන්ට ලබා දීමට. රජය අවතීර්ණ වන්න ඕනෑ 
එවැනි කාර්යාවලියක් සඳහායි. ෙම් රෙට් ෙපොදු මහ ජනතාවෙග්, 
පීඩාවට පත් වන මිනිසුන්ෙග් ෙපොදු පවාහන ෙසේවා නැංවීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළකට තමයි රජය ගමන් කරන්න ඕනෑ. ගරු අජිත් 
මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමාත් පකාශ කළ පරිදි දුම්රිය ෙසේවය යනු, 
අෙප් රෙට් ජනගහනෙයන් අතිබහුතරයකට -විෙශේෂෙයන් රාජ්ය 
ෙසේවෙය් නියුක්ත, කාර්යාල ෙසේවෙය් නියුක්ත ෙසේවකයන්ට- ෙපොදු 
පවාහන ෙසේවයක් ෙලස ගමන් කිරීම සඳහා ඉතා ෙහොඳ ඉඩ කඩක් 
සැපෙයන මාර්ගයක්. පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ සිදුවූ අනතුරු 
ගැනත් ඒ ගරු මන්තීතුමා පකාශ කළා. ජීවිත කීපයක් විනාශ වන 
තුරුම රජය දුම්රිය ෙග්ට්ටු කම්කරුවන්ෙග් පශ්නය විසඳුෙව් 
නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ජීවිත කීපයක් නැති වුණාට පසුව, "ඔන්න, ඔවුන්ෙග් පශ්නය 

විසඳුවා" කියා ගරු ඇමතිතුමා කී බව ජනමාධ්යවල සඳහන් වුණා. 
ෙම් අනුව බැලුවාම, ෙම් රෙට් පශ්නවලට විසඳුම් ෙසොයන්න නම් 
මරණ සිද්ධ වන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දුම්රිය මාර්ග පද්ධතිය පුළුල් 
කිරීෙම් කමෙව්දයකට අපි යන්න ඕනෑ. පවාහන ක්ෙෂේතය නිසා 
පරිසරයට බරපතළ හානිකර තත්ත්වයක් සිදුව තිෙබන බව අපි 
දන්නවා. ඒ නිසා රජයක් විසින් අනුගමනය කළ යුත්ෙත් පරිසර 
හිතකාමී පවාහන පද්ධතියකට අත හිත දීෙම් කියාවලියයි. නමුත්, 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් අය වැය ෙල්ඛනය මඟින් සිදු කර 
තිෙබන්ෙන්, පරිසරයට හිතකාමී වාහන සඳහා බදු පැනවීමයි. ඒ 
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නිසා ෙමහි තිෙබනවා බරපතළ පරස්පරතාවක්. ෙම් 
පරස්පරතාෙවන් මිදීෙමන් පමණයි අෙප් රෙට් යහපත් පවාහන 
ෙසේවයක් ඇති කළ හැක්ෙක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දරන ලද ෙම් උත්සාහය අපි 
අගය කරනවා. අපි කියා සිටිනවා, 'මහ ජනතාවට බරක් ෙනොවන 
පරිදි ෙමවැනි කියා මාර්ග, නියාමන උපෙද්ශනයන් සකිය කිරීම 
සඳහා නැවත සාකච්ඡාවක් කරමු' කියා. අවසානෙය්දී, 'පුහුණුව 
ලබන තරුණයන්ට අතිෙර්ක බරක් පැටෙවන්ෙන් නැති ආකාරෙය් 
නියාමනයක් සැකසීම සඳහා අපි එකට එකතු ෙවමු.' කියන 
ආරාධනය කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි, ඔබතුමාට.  

 
[අ.භා. 4.12] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම කාෙලෝචිත සහ වටිනා 

නිෙයෝග ෙදකක් පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාෙව් සාකච්ඡා වන ෙම් 
අවස්ථාෙව් කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා ෙබෙහවින් 
සන්ෙතෝෂයට පත් ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්, ෙමෝටර් වාහන පනත 
යටෙත් වන නිෙයෝග ෙදකක් ගැනයි අද සාකච්ඡා කරන්ෙන්. අප 
මුලින්ම කථා කරන්ෙන්, රියැදුරු පාසල් නියාමනය කිරීම ගැනයි. 
මා හිතනවා, රියැදුරු පාසල් නියාමනය කිරීම ඉතාම වැදගත් 
කාර්යයක් කියා. ඒ ගැන කථා කරන විට සමාජෙයන් ලද අෙප් 
අද්දැකීම් ගැන කියන්න ඕනෑ. රියැදුරු බලපත ලබා ගත් අය 
හැටියට අපි අෙප් අද්දැකීම් ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. රියැදුරු 
පුහුණුව ලබන්න කලින්ම අපි පාරට ගියා. රියැදුරු පුහුණුව 
ගන්නත් කලින් අපි පාෙර් තමයි ඉෙගනගත්ෙත්. එවිට ඇත්තටම 
සිදු වන්ෙන් ෙමොකක්ද? තිෙබන බියත් එක්ක සමහර ෙවලාවට අප 
අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන්, හරියාකාරව රියැදුරු පුහුණුව ලබා 
ගන්න ෙනොව, ඉස්සරහින් එන වාහනයක ෙහෝ පසු පසින් එන 
වාහනයක ෙනොගැටී යන්නයි. රියැදුරු පුහුණුව සඳහා අප දැන් 
භාවිත කරන්ෙන් ඉතාම වැරැදි කමෙව්දයක් කියන එක වටහාෙගන 
තිෙබන නිසා තමයි අෙප් ගරු අමාත්යතුමාත්, ගරු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමාත් ෙම් නියාමනය සිදු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන්. එය ඉතාම කාෙලෝචිතයි.      

ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, අඩුම තරෙම් එක 
දිස්තික්කයකට එක බැගින්වත් රියැදුරු පුහුණු පාසල් ඇති කරන්න 
අපට පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. මම එය ෙයෝජනාවක් හැටියට ඉදිරිපත් 
කරන්න කැමැතියි. එම පාසල ඇතුෙළේම රියැදුරන්ට පුහුණු වීම 
සඳහා track එකක් හදන්න පුළුවන්. සාමාන්යෙයන් ෙලෝකෙය් 
භාවිත කරන්ෙන් ඒ වාෙග් කමෙව්දයක් තමයි. අක්කර ෙදක-
තුනක ඉඩක් තිෙබනවා නම් එක දිස්තික්කයකට එක බැගින් වන 
පරිදි රියැදුරු පුහුණු පාසල් ඇති කරන්න අපට පුළුවන්. එෙසේ 
කරනවා නම් ෙහොඳයි. රජයත් එක්ක එකතු ෙවලා public-private 
partnership project එකක් හැටියට එය කරන්න පුළුවන්. පවාහන 
අමාත්යාංශයට පුළුවන් ෙම් සඳහා නායකත්වය ලබා ෙදන්න. ඒ 
යටෙත් අලුතින් බිහි ෙවන රියැදුරන්ට හැකියාව ලැෙබනවා, 
වාහනයක් පාරට දමන්න කලින් ඇතුෙළේ track  එකක 
හරියාකාරව පුහුණු ෙවලා පාරට යන්න. එෙහම වුෙණොත් තමයි 
හරියාකාරව පුහුණුවක් ලබා ගත හැකි වන්ෙන්. ෙලෝකෙය් සමහර 
රටවල් ගත්ෙතොත්, එම රටවල රියැදුරන් පැය තිහක් විතර ඇතුළත 
මාර්ග පද්ධතියක, track එකක ඉෙගන ෙගන තමයි පාරට 
යන්ෙන්. එෙහම වුෙණොත් විතරයි, හරියාකාරව රියැදුරු පුහුණුව 
ලැෙබන්ෙන්. අනාගත ෙලෝකෙය් දියුණුවත් සමඟ අපත් ෙම් සඳහා 
ෙයොමු විය යුතුයි කියා මා හිතනවා. එෙහම වුෙණොත් විතරයි ඉතාම 
ෙහොඳ පමිතියකින් යුත් රියැදුරන් බිහි කර ගන්න පුළුවන් 

ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා රියැදුරු බලපතය ලබා ගැනීෙම්දී මාස තුනක 
කාලයක පුහුණුවක් ලබා ෙදනවා කියන එක ඇත්තටම ෙම් 
යටෙත් හරියාකාරව නියාමනය කර ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. 
එෙහම වුෙණොත් එම දිස්තික් කාර්යාලය තුළම ෛවද්ය, 
පාෙයෝගික හා ලිඛිත කියන පරීක්ෂණ තුනම සිදු කර ගන්නත් 
අපට හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධවත් අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතුයි කියා මා හිතනවා. විෙශේෂෙයන් ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාවල traffic managementවලට අදාළව 
ෙවනම subcommittee එකක් තිෙබනවා. එහිදීත් ෙම් ගැන කථා 
කරනවා. මම ඒ සම්බන්ධවත් ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි රියැදුරු බලපතවලට 
අදාළව points system  එකක් ගැනත් කථා කරනවා. එම කමය 
මඟින් සිදු ෙවන්ෙන් වැරැද්දක් කෙළොත් ලකුණු අඩු ෙවලා රියැදුරු 
බලපතය නැති ෙවන එකයි; රියැදුරු බලපතය අෙහෝසි ෙවන 
එකයි. ෙමවැනි system එකක් ගැන අපි ඉස්සරත් කථා කළා. ෙම් 
ගැනත් අපි අවධානය ෙයොමු කළ යුතු ෙවනවා. අපි ෙම් දවස්වල 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව්දී  Draft Bill  එක සම්බන්ධව 
කථා කරනවා. අපි ඒ සම්බන්ධව උදාහරණයක් ගනිමු. යම් කිසි 
රියැදුෙරක් වැරැදි කරලා ඔහුෙග් ලකුණු මට්ටම ලකුණු 25 දක්වා 
අඩු කර ගන්නවා නම් ඔහුෙග් රියැදුරු බලපතය ඉෙබ්ම අෙහෝසි 
ෙවනවා. එම රියැදුරා seat belt එක දමන්ෙන් නැතුව ගිෙයොත් 
ලකුණු තුනක් විතර අඩු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම රිය අනතුරක් වළක්වා 
ගන්න හැකියාව තිබියදී එය වළක්වා ගත්ෙත් නැත්නම් ලකුණු 
දහයක් විතර අඩු ෙවනවා. ඒ විධියට එම වැරැදි වර්ගීකරණය 
කරන්න අපට පුළුවන්. එෙසේ වර්ගීකරණය කර ලකුණු දීෙම් 
කමයක් ඇති කිරීම තුළින් රියැදුරු බලපතෙය් වටිනාකම 
වැඩිදියුණු කරන්න පුළුවන් ෙවනවා. එෙසේ නියාමනය කිරීම තුළින් 
අපි points system එකක් හරියාකාරව හදා ගත්ෙතොත්, අපට 
පුළුවන් ෙම් ආරක්ෂා පද්ධතියත් හදා ගන්න. ඒ තුළින් මාර්ග 
පද්ධතිය වැඩිදියුණු කර ගන්නත් හැකි ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙකොළඹ නගරය හා තදාසන්න පෙද්ශවල CCTV කැමරා පද්ධති 
සවි කිරීම තුළින් වැරැදි කරන්ෙන් කවුද කියන එක ෙසොයා ගන්න 
පුළුවන් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම රියැදුරු බලපතය නියමිත පමිතියකට 
ලබා දීම තුළින් සහ ඒ පිළිබඳව අධීක්ෂණයක් කිරීම තුළින් 
රියැදුරන් වර්ගීකරණය කරන්නත් පුළුවන්. ෙලෝකෙය් ඒ වාෙග් 
වර්ගීකරණයන් සිදු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මෙග් අත් දැකීමක් 
උදාහරණයකට කියන්නම්.  Gold licence  කියා එකක් ජපානෙය් 
තිෙබනවා. අවුරුදු පහක් තුළ කිසිම වරදක් ෙනොකර සිටීෙමන් 
කිසිම ලකුණක් අඩු ෙනොවුණු අයට gold licence  එකක් ලබා  දිය 
හැකියි. ඒ කියන්ෙන් රියැදුරු බලපතය ලබා ෙගන අවුරුදු පහක් 
යනෙතක් කිසිම වරදක් ෙනොකළ ෙකෙනකුට එය ලබා ගන්න 
පුළුවන්. එවැනි කමයකට අෙප් රක්ෂණ සමාගම් ෙපොලඹවා 
ගන්නත් අපට පුළුවන්. රියැදුරු බලපතය හිමි රියැදුරා ඉතාම ෙහොඳ 
බලපතලාභිෙයක් නම්, වැරැදි කරලා නැති බලපතලාභිෙයක් නම් 
ඔහු වාහනයට ෙගවන රක්ෂණ මුදල ෙම් කමය යටෙත් අඩු කර 
ගන්න පුළුවන්. ඒ යටෙත් අපට රක්ෂණ සමාගම් උපෙයෝගි කර 
ගන්න පුළුවන්. ෙම් හරහා අපට වැඩි වන මුදල අඩු කර ගත හැකි 
කමෙව්ද ෙසොයන්න පුළුවන්. ෙම්ක තමයි  අලුත් ෙලෝකෙය් අලුත් 
තාක්ෂණයත් එක්ක යන කමෙව්දය. ඒ වාෙග්ම අවුරුදු පහක 
කාලය තුළ රියැදුරා වරදක් කරනවා නම් අනිවාර්ෙයන්ම අවුරුදු 
පහකට වතාවක් අලුත් බලපතයක් ලබා ගත යුතු ෙවනවා. එෙහම 
වුෙණොත් විතරයි අපට රියැදුරු බලපතය නියමිත පමිතියකින් යුතුව 
ලබා ගත හැකි ෙවන්ෙන්. දැන් තිෙබන කමයට අනුව රියැදුරු 
බලපතයක් ලබා ගත් ෙකෙනක් අවුරුදු 65ක්, 70ක් වාහනය 
පදවන්ෙන් එකම බලපතය යටෙත්යි. එවැනි system එකක් තමයි 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම ෙවන්න බැහැ.  එය ෙවනස් විය යුතුයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තවත් කාරණයක් මතක් 
කරන්න මා කැමැතියි. අලුතින් රියැදුරු බලපතයක් ලබා දුන් පසුව 
ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල් අවුරුද්දක කාල සීමාවක් "පරිවාස 
කාල සීමාවක්" ෙලස භාවිත කරනවා. එම කාල සීමාව තුළ එම 
රියැදුරා වාහනයක් ධාවනය කරනෙකොට, එම රියැදුරා ආධුනික 
රියැදුෙරක් කියන එක පිටුපසින් සහ යාබදව එන වාහනවලට දැන 
ගන්න හැකියාවක් ලැෙබනවා. ඔහු රියැදුරු බලපතය ලබා ෙගන 
තවම අවුරුද්දක කාලයක්වත් ගත ෙවලා නැහැ කියන එක දැන 
ගැනීමට හැකියාව ලැෙබනවා. එෙසේ ආධුනික රියැදුෙරක් කියා 
හඳුනා ගත්ෙතොත් අෙනකුත් රියැදුරන්ට ෙපොඩ්ඩක් එකී වාහනය 
ගැන සැලකිලිමත් ෙවන්න හැකියාවක් ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එම 
රියැදුරා ආධුනික රියැදුෙරක් කියන එක දැන ගන්නත් හැකියාව 
ලැෙබනවා. 

වැඩිමහල් රියදුරන් -අවුරුදු 65ට, 70ට වැඩි රියදුරන්- පදවන 
වාහනවල පදර්ශනය කිරීම සඳහා ඒ වාෙග් ලකුණක් -ස්ටිකර් 
එකක්- ෙදන්න පුළුවන්. එතෙකොට අපි දන්නවා, "ටිකක් වයසක 
රියදුරු මහත්මෙයක්. ඒ නිසා අපි ෙබොෙහොම පරිස්සෙමන් වාහනය 
ධාවනය කළ යුතුයි" කියලා. ෙමවැනි කම ෙලෝකෙය් භාවිත 
ෙවනවා. තාක්ෂණයත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා ෙම් කම භාවිත 
කිරීම තුළින් අපට හැකියාව ලැෙබනවා, රියදුරන්ෙග් පමිතිය 
හඳුනා ගන්න. රියදුරන්ෙග් පමිතිය හඳුනා ගත්ෙතොත් විතරයි අපට 
පුළුවන් වන්ෙන්, සංවර්ධනය වන රටක් හැටියට තාක්ෂණෙයන් 
ඉස්සරහට ගිහිල්ලා, නීති රීති හරියාකාරව කියාත්මක කරමින් රිය 
අනතුරු පමාණය වළක්වා ගන්න.  

ඔබතුමා දන්නවා, අද ලංකාෙව් වැඩිෙයන්ම මරණ සංඛ්යාවක් 
වාර්තා ෙවන්න, "රිය අනතුරු" එක ෙහේතුවක්ය කියලා. රිය 
අනතුරු ඇතිවීමට පධාන ෙහේතුව තමයි හරියාකාරව රියදුරු 
බලපත ලබා ෙනොගැනීම. හරියාකාරව මාර්ග නීති ගැන දන්ෙන් 
නැහැ. උදාහරණයකට අපි දන්නා අත්දැකීමක් ගැන මම 
කියන්නම්. දුම්රිය හරස් පාරක් හරහාත් වාහන නවත්වලා 
තිෙබනවා. දුම්රියක් ආෙවොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියන එක ගැන 
අපි පාෙයෝගිකව කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ. අපට ෙම්වා අමතක 
ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා මා ෙයෝජනා කරනවා, 
අනාගතෙය් අවුරුදු පහකට සැරයක් රියදුරු බලපතය ලබා ගැනීම 
review කළ යුතුයි; ෙම් ගැන ෙසොයා බැලිය යුතුයි කියලා. 
රියදුරාෙග් ෙසෞඛ්ය ශක්තිය ෙකොෙහොමද,  ඇස් ෙපනීම ෙකොෙහොමද 
ආදී සියලු ෙද්වල් ගැන අවුරුදු පහකට සැරයක් බලන්න ඕනෑ. 
දැනට ෙම් කටයුතු සඳහා  ඊට වඩා වැඩි කාලයක් ගත ෙවනවා. ඒ 
කාලය තුළදී අපට රියදුරන්ෙග් තිෙබන ශාරීරික දුර්වලතා හඳුනා 
ගත ෙනොහැකියි. 

ඒ ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරන්න. හරියාකාර නියාමනයක් 
යටෙත් පැහැදිලි රියදුරු බලපත කමයක් හඳුනා ගත හැකියි කියා 
මා සිතනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ேமாட்டார் வாகனச் சட்டத்தின் கீழான ஒ ங்குவிதிகள்  
பற்றிய விவாதத்திேல பங்குபற் வதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்த 
ைமக்காக உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன். 

இலங்ைகையப் ெபா த்தவைரயிேல ெபா ப் ேபாக்குவரத் ச் 
சாதனங்களில் ெபண்கள் ேபாக்குவரத் ச் ெசய்கின்றேபா  
பல பிரச்சிைனகைள எதிர்ெகாள்கின்றனர். அதைனக் 
கவனத்திற்ெகாண்  இந்த ஒ ங்குவிதிகளில் பல தி த்தங் 
கைளச் ெசய்யேவண் ெமன்ற என  க த் க்கைள த ல் 

ன்ைவக்க விைழகின்ேறன்.  

இலங்ைகக்கு அந்நியச் ெசலாவணிைய ஈட் த்த வதில் 
ெபண்கள் ெக ம்பாகக் காணப்ப கின்றார்கள். ஆைட 
உற்பத்தி நிைலயங்களில் ேவைல ெசய்தல், ேதயிைலத் 
ேதாட்டங்களில் ேவைல ெசய்தல், ெவளிநாட்  ேவைல 
வாய்ப்ைபப் ெபற்  உைழத்தல் ேபான்ற பல்ேவ  விதமான 
ேவைலகளில் ஈ ப கின்ற ெபண்கள் இலங்ைகயின் 
வ மானத்தில் ெப ம்பங்ைக ஈட் ம் பணிைய ஆற்  
கின்றார்கள். இவ்வா  ெபண்கள் ெபா ளாதார ாீதியில் 

ன்னணிைய வகித்தேபா ம் அவர்கள் பல்ேவ  இடங்களில் 
றக்கணிக்கப்ப வ ம் பல அெசளகாியங்கைள எதிர் 

ெகாள்வ ம் வழைமயான ஒ  நிகழ்வாகக் காணப்ப கின்ற . 
இந்த வைகயிேல ெபா ப் ேபாக்குவரத் ச் சாதனங்களில் 
ேபாக்குவரத்தில் ஈ ப கின்றெபா , அவற்றில் பயணம் 
ெசய்கின்ற மி கத்தனம் ெபா ந்திய ஆண்களால் ேமற் 
ெகாள்ளப்ப கின்ற உட யல் ாீதியான ஷ்பிரேயாகங் 
கைளப் பல ெபண்கள் சகித் க்ெகாண் ம் இன்னல்கைள 
அ பவித் க்ெகாண் ம் ெசல்வைதக் காணக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . அைவ பற்றிய ெசய்திகள் ெபா வாக 
ஊடகங்களில் ெவளிவந்தா ம் ெவளியிேல கூற யாத 
எத்தைனேயா அெசளகாியங்கைளப் ெபண்கள் எதிர்ெகாள்கின் 
றார்கள். எனேவ, ன்பி ந்த  ேபான்  இந்தப் ெபா ப் 
ேபாக்குவரத்  பஸ்களில் ஒ  பகுதிையப் ெபண்க க்ெகன 
ஒ க்கிக்ெகா க்கின்ற ஒ  நிைலைய உ வாக்கேவண் ம்.   

அ மட் மல்ல, இலங்ைகயி ள்ள பஸ் தாிப்  
நிைலயங்கள் அைனத்தி ம் ேபாதிய ெவளிச்ச ட் கின்ற 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். தம  
ேவைலகைள த்  ட் க்குத் தி ம் ம் ெபண்கள் பஸ் 
தாிப்  நிைலயங்களிேல ெவளிச்சமற்ற நிைலயில் தாித்  
நிற்கின்றேபா  பல அெசளகாியங்கைள எதிர்ெகாள்கின்றனர். 
அ மட் மல்ல, இலங்ைகயிேல ெபண்கள் பஸ் நடத் னர் 
களாக உள்வாங்கப்பட ேவண் ய  ஓர் அவசரத் ேதைவப் 
பாடாகக் காணப்ப கின்ற . சகல ெதாழில்களி ம் ன்னணி 
வகிக்கின்ற ெபண்கைள  ஓட் நராகேவா நடத் நராகேவா 
ஏன், இந்த அரசு உள்வாங்கக்கூடா ? என்ற ேகள்விைய நான் 
இங்ேக ன்ைவக்க விைழகின்ேறன்.   

இவற் க்கு ேமலாக, ெபா ப் ேபாக்குவரத்  பஸ்களிேல 
கர்ப்பிணித் தாய்மார்க க்கும் மாற் வ ைடேயா க்கும் 
ஆசனங்கள் ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட்டா ம், அவற்ைற பஸ் 
நடத் னர்கள் கண்காணிப்பதில்ைல; கவனிப்பதில்ைல. அவ் 
வாறானவர்கள் பயணங்கைள ேமற்ெகாள்கின்றெபா , 
அவர்க க்குாிய வசதிகைள பஸ் நடத் நர்கள் ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்க ேவண் ம். அவ்வா  தங்க ைடய ேசைவைய 
உாிய ைறயில் ெசய்யாதவர்க க்குத் தண்டைன வழங்கக் 
கூ ய ஒ  நிைலைய உ வாக்கேவண் ய  க்கியமாகும்.  

அ த்ததாக, வடக்கு, கிழக்கிேல ஏற்பட்ட 30 வ ட கால 
த்தம் இ தியாக ல்ைலத்தீவிேல வைடந்தேபா  

மக்களால் பல்ேவ  வைகயான வாகனங்கள் அங்ேக 
ைகவிடப்பட்டன. ஆனால், அந்த வாகனங்க க்குாிய உாிமப் 
பத்திரங்கைளப் பலர் இன் ம் தம்வசம் ைவத்தி க் 
கின்றார்கள். இந்த மக்க க்குாிய ஏைனய இழப்பீ கள் 
எைவ ம் வழங்கப்படாத நிைலயில், குறிப்பாக இந்த 
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[ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ  මහතා] 
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வாகனங்க க்குாிய நட்டஈ கைளக்கூட வழங்குவதற்கு இந்த 
அரசு எ வித நடவ க்ைககைள ம் எ க்கவில்ைல. அவர்கள் 
அைனத் ச் ெசாத் க்கைள ம் இழந்தா ம் வாகன உாிமப் 
பத்திரங்கைள ைவத்தி ப்பவர்க க்கு ன் ாிைமயளித் , 
அவர்க க்கு அதற்கான நட்டஈட் க் ெகா ப்பனைவயாவ  
வழங்குவதற்கு அரசு நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம்.  

இதைனவிட, ஓட் நர் அ மதிப்பத்திரம் வழங்குகின்ற 
ெபா , மாற் வ ள்ேளார் றக்கணிக்கப்ப வ  
ெதாடர்ந்  நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற ஒ  விடயமாக 
இ க்கின்ற . ைவத்தியர்களால் வழங்கப்ப கின்ற ம த் வச் 
சான்றிதழ்களின் பிரகாரம் ெசவிப் ல ம் ேபச்சுத் திற ம் 
அற்றவர்க க்கு ஓட் நர் அ மதிப்பத்திரம் வழங்குவ  
நிராகாிக்கப்ப வ ண் . ைவத்தியர்கள் சான்றிதழ் 
வழங்கும்ெபா , "அவர் ேகட்கும் திறன் அற்றவராக 
இ க்கின்றார். ஆனால், ஏைனய உடல் ாீதியான வல்லைம 

ைடயவராக இ க்கின்றார்" என்றெதா  சான்றிதைழ 
வழங்கக்கூ ய நிைலைமைய உ வாக்கேவண் ம். உதாரண 
மாக, தற்ெபா  குளி ட்டப்பட்ட - வளிசீராக்கப்பட்ட 
வாகனங்கைள ஓட் ம்ெபா , ஓட் நர்கள் ஏைனய 
ஒ கைளக் ேகட்  வாகனங்கைளச் ெச த் கின்ற நிைலைம 
காணப்ப வதில்ைல. அங்கு பார்ைவப் லன் மட் ம்தான் 
பயன்ப த்தப்ப கின்ற . இதைன ைமயமாகக்ெகாண் , 
ேகள்விப் லன் அற்றவர்க க்கும் ஓட் நர் அ மதிப் 
பத்திரங்கைள வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம்.  

அேதேபால், த்தத்தின் காரணமாகேவா, பிறப்பினாேலா 
அல்ல  விபத்தினாேலா கால் இயங்காதவர்க க்கும் இந்த 
ஓட் நர் அ மதிப்பத்திரம் வழங்குவ   அரசாங்கத்தினாேல 
தைடெசய்யப்பட் க்கின்ற . ஆனா ம், அவர்கள் மாற்  
வ ள்ேளார் என்பதற்கு அப்பால், சிறப்பாற்றல் உள்ளவர் 
களாகக் காணப்ப கின்றார்கள். எம  வட பகுதியிேல பலர் 
இவ்வாறாக, கால் இயங்காதவர்கள் - ஏன், ள்ளந்தண்  
வடம்கூட இயங்காதவர்கள் ச்சக்கர வண் கைள ஓட் கின் 
றார்கள். அவர்கள  திறைமகைள ைமயமாக ைவத்  
ைகயினாேல ெசயற்ப த்தக்கூ ய brake ேபான்றவற்ைற 
அவர்க க்ேகற்றவா  மாற்றியைமக்கக்கூ ய வசதிகைளச் 
ெசய் ெகா த் , அவர்க க்கும் சாரதி அ மதிப் 
பத்திரங்கைள வழங்க ம். அத டாக அந்த மாற் வ  

ள்ேளா ம் தம  வ மானத்ைத ஈட்டக்கூ ய வைகயிேல 
ஒ ங்குகைள ேமற்ெகாள்ளக்கூ யதாக இ க்கும்.  

இன்  வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளிேல பாடசாைல 
ெசல் ம் பிள்ைளக ம் அ வலகம் ெசல்பவர்க ம் ெபா ப் 
ேபாக்குவரத் ச் ேசைவகைளப் ெபற் க்ெகாள்வதில் பல 
சிரமங்கைள எதிர்ெகாள்கின்றார்கள். குறிப்பாக, உள் ர் 
களிேல இந்தப் ேபாக்குவரத் ச் ேசைவ நைடெபறாைம ெப ம் 
குைறபாடாகக் காணப்ப கின்ற . இதனால் பிள்ைளகள் 
உாிய ேநரத் க்குப் பாடசாைலக்குச் ெசன்றைடய யா 
ைம ம் கால்நைடயாகச் ெசல்வதனால் தம  கல்வியிைன 
ஒ ங்காக ேமற்ெகாள்ள யாத நிைலைம ம் காணப்ப  
கின்ற . இந்த பஸ் ேபாக்குவரத்  உாிய ேநரத்தில் நடத்தப்பட 
ேவண் ெமன்  நாங்கள் உாிய அதிகாாிகேளா  
கைதத்தெபா , பஸ் பற்றாக்குைற இ ப்பதாக ம் அ  
தன  ேசைவக்குாிய வ மானத்ைதப் ெபறவில்ைல என் ம் 
பல்ேவ  விதமான ெநாண் ச்சாட் க்கைளக் கூ கின் 
றார்கள். இதன் காரணமாக உள் ர் மக்கள் தமக்குாிய 
ம த் வச் ேசைவகள், ெபா ச் ேசைவகைளப் ெபற் க் 
ெகாள்வதி ம் தம  பிள்ைளக க்குாிய கல்விச் ேசைவையப் 
ெபற் க்ெகாள்வதி ம் ெப ம் சிரமங்கைள எதிர்ெகாள் 
கின்றனர். இவ்வா  உாிய ேநரத்தில் இந்த பஸ் ேசைவ 

நைடெபறாததனால், பிள்ைளகள் கல்வியில் பின்னைடைவச் 
சந்திக்கின்றார்கள் என்பதற்கு அப்பால், அவர்கள் நீண்ட 
ேநரத்ைத திகளிேல ணாகக் கழிக்கேவண் யி க்கின்ற . 

வட பகுதியில் உள் ர்களிேல குறிப்பாக ெபண் 
பிள்ைளகள் காட் ப் பகுதியி டாக நடந்  ெசல்கின்ற 
ெபா  அவர்கள் ஷ்பிரேயாகத் க்குள்ளாவ  ஓர் 
இயல்பான நடவ க்ைகயாகக் காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, 
இவ்வாறான பல்ேவ  இைட கைள, இைடஞ்சல்கைள 
ைமயமாக ைவத்   நீண்டகாலமாக த்தத்திேல பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க ம் இந்த அரசினாேல வழங்கப்ப கின்ற ேசைவகைளச் 
சமமாகப் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய வைகயிேல இந்த பஸ் 
ேபாக்குவரத் ச் ேசைவகைள ஒ ங்குப த் வதில்  க்கிய 
கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ம்.  

இதற்கும் ேமலாக, அங்குள்ள வாகன உாிைமயாளர்கள் 
வாகனங்க க்குாிய வாி அ மதிப்பத்திரங்கைளப் ெப ம் 
ெபா ட்  சமர்ப்பிக்க ேவண் ய வாகனப் ைகச் 
சான்றித க்காக அவற்றின் ைகப் பாிேசாதைனையச் 
ெசய் ெகாள்வதற்ெகன ெவகு ரம் அைலந்  கஷ்டப்பட 
ேவண் ய ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைலைமயில் உள்ளார்கள். 
ஆகேவ, பிரேதச ெசயலக ாீதியாக, ஒ  குறிப்பிட்ட ஒ ங்கில் 
இந்தப் ைகப் பாிேசாதைனையச் ெசய்வதற்குாிய 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். எனேவ, 
அரசினால் வழங்கப்ப கின்ற ேசைவகைள அைனவ ம் ஒேர 
மாதிாியாக-ஒேர விதத்திேல ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய 
வைகயில் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். குறிப்பாக வட 
பகுதியிேல இ க்கின்ற மக்கள் 30 வ ட கால த்தத்தினாேல 
இந்தச் ேசைவகள் ெதாடர்ந் ம் ம க்கப்பட்ட நிைலயில் 
அல்ல  கிைடக்காத நிைலயில் வாழ்ந் வந்தார்கள். 
அவர்க ம் ஏைனயவர்க டன் சமமாக வாழக்கூ ய 
வைகயில், ேசைவகைளச் சாியாகப் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய 
வைகயில் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். த்தத்திேல 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க ம் இந்தச் ேசைவ நீேராட்டத்திேல 
நன்ைம ெபற்  வாழக்கூ ய வைகயிேல ேபாக்குவரத் ச் 
ேசைவகள் மாற்றியைமக்கப்ப வதற்கு ஏற்ற ஒ ங்குகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம் என்  ேகட் , என் ைடய 
உைரைய நிைற  ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  

 
[பி.ப. 4.32] 

 

ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

விவாதத் க்கு எ த் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ள ஒ ங்குவிதிகள் 
மீ  ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்கு உங்க க்கு 
நன்றிையத் ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன். எனக்கு ன்னர் 
ேபசிய ெகளரவ உ ப்பினர் ஹந் ன்ெனத்தி மற் ம் ெகளரவ 
அைமச்சர் ஆகிேயார் குறித்த சட்டதிட்டங்கைளப் பற்றிப் 
ேபசினா ம் நான் நைட ைறயி ள்ள சில பிரச்சிைனகைளப் 
பற்றி இந்தச் சைபயில் எ த் ச்ெசால்ல வி ம் கின்ேறன்.  

இவ்வாண் ல் இற்ைறவைர அதாவ  இவ்வ டம் 
வைடவதற்கு ன்னர் 11,737 வாகன விபத் க்கள் இடம் 

ெபற் ள்ளன. அவற்றில் 970 மரணங்கள் சம்பவித்தி க் 
கின்றன. கடந்த வ ட எண்ணிக்ைகைய உற் ேநாக்குகின்ற 
ேபா  36 ஆயிரம் விபத் க்கள் இடம்ெபற்றி க்கின்றன. 
2,700 மரணங்கள் சம்பவித்தி க்கின்றன. இந்நிகழ் கள் 
எல்லாம் எந்தக் காலப்பகுதியில் இடம்ெப கின்றன ேபான்ற 
விபரங்கள் ெபா ஸார் ேமற்ெகாண்ட ஆய்வின் லம் 
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ெதாியவந் ள்ளன. அதாவ  வி யற்காைல 2 மணியி ந்  
6 மணி வைரயான ேநரத்தி ம் பகல் ஒ  மணியி ந்  2 
மணி வைரயான பாடசாைலகள் டப்ப கின்ற ேநரத்தி ம் 
காாியாலயங்கள் டப்ப கின்ற பிற்பகல் 5 மணியி ந்  6 
மணி வைரயான காலத்தி ம் இர  11 மணிக்கும் நள்ளிர  12 
மணிக்கும் இைடயிலான காலப்பகுதியி ம்தான் வாகன 
விபத்தின்ேபா  கூ யள  மரணங்கள் ஏற்பட் க்கின்றன. 
பாடசாைல மாணவர்க ைடய, அரச உத்திேயாகத்தர் 
க ைடய உயி க்கு மிக ம் பங்கம் விைளவிப்பதாக ெபா ஸ் 
அதிகாாிகள் ெசால்கின்ற அந்த ேநரங்கைளப் பார்க்கின்ற 
ேபா  அவற்ைற நாங்கள் விளங்கிக்ெகாள்ளலாம்.  

அ ேபால், வாகன ஓட் நர்கள் ைக பி த் க்ெகாண்  
வாகனங்கைள ஓட் வதனா ம் சாதாரணமாக 8 மணித் 
தியாலம் ேவைல ெசய்ய ேவண் ய சாரதிகள் வ மானத்ைதத் 
ேத க்ெகாள்வதற்காக 16 -18 மணித்தியாலம் வைர ேவைல 
ெசய்கின்றேபா  ாிதமாகச் ெசல்ல ேவண் ம் என்ற 
ேநாக்கத்ேதா  வாகனங்கைள ஓட் வதனா ம்தான் 
கூ தலான தி விபத் க்கள் ஏற்பட் க்கின்றன. 
அண்ைமயில் ஹில்ரன் ேஹாட்ட ல் பான் கீ ன் 
அவர்கைளச் சந்திக்கும் நிகழ்  ஒன்றில் பங்குபற் கமாக 
நான் அம்பாைறயி ந்  வந் ெகாண் ந்தேபா  தியில் 
ஒ  பஸ்ஸும் வா ம் ேமாதியதில் ஐவர் உயிாிழந்த டன் 
ஒன்ப  ேபர் காயமைடந்தைத ேநாில் கண்ேடன். அந்த 
வா க்குள் இ ந்தவர்கைள ெவளிேய எ ப்பதற்கு ஒன்றைர 
மணித்தியாலம் ெசன்ற . அேதேநரம் அதற்கு ந்திய நாள் 

த்தளம் தியிேல இடம்ெபற்ற ஒ  சம்பவத்தில் 
யாழ்ப்பாணத்தி ந்  வந்தவர்கள் சிலர் இப்ப ப்பட்ட பாாிய 
ஓர் இன்ன க்கு உள்ளானார்கள்.   

பஸ் ேபாக்குவரத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், தனியார் 
ைறயினர் அரச பஸ்கைள ந்திச்ெசல்ல ேவண் ெமன்பதற் 

காக அல்ல  தங்க ைடய வ மானத்ைதக் கூட் க்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்பதற்காக ேவகமாக ஓட் கின்றார்கள். கடந்த 
வ டம் நைடெபற்ற 36,000 தி விபத் ச் சம்பவங்களிேல 
2,700 மரணங்கள் சம்பவித்தி க்கின்ற . அப்ப ெயன்றால் 
இதைனக் கட் ப்ப த்தேவண் ய, மட் ப்ப த்தேவண் ய 
ெபா ப்  எங்க க்கு இ க்கின்ற . பயிற்சி நிைலயங்கைள 
மாவட்ட மட்டத்திேலா, ெதாகுதி மட்டத்திேலா மட் ம் 
உ வாக்கி உதவி ஆேலாசகர்கைள நியமிக்கா , பிரேதச 
மட்டத்திேல அைவ உ வாக்கப்பட ேவண் ம்.  

ஒன்ைற மட் ம் நீங்கள் சிந்தி ங்கள்! தனியார் ைறயினர் 
தங்க ைடய வாகன அ மதிப்பத்திரத்ைத ைவத் க்ெகாண்  
அரச பஸ் ேசைவைய விட ம் கூ தலாகப் பணம் சம்பாதிக்க 
ேவண் ெமன்பதற்காக ைறேகடாக பஸ்களின் ேவகத்ைதக் 
கூட்  ஓட் கின்றார்கள். ஆட்ேடா ஒன்றில் வந்த இைளஞர்கள் 
நால்வாில் வர் அந்த இடத்திேலேய மரணித்த ஒ  விபத் ச் 
சம்பவம் அண்ைமயில் ர் பிரேதசத்தில் நைடெபற்ற . 
அந்தத் தனியார் பஸ் ஓட் நர் அம்பாைற, மட்டக்களப் , 
ெபாலன்ன ைவ, தி ேகாணமைல ஆகிய நான்கு மாவட்டங் 
க டாக வாகனத்ைதச் ெச த் கின்ற ஒ வராவார். இந்த 
மாவட்டங்கைள ஊட த் ச் ெசல் ம் ேபாக்குவரத்  
பஸ்கள்தான் கூ தலான விபத் க்கைளச் சந்திக்கின்றன. 
அப்ப ப்பட்ட ஓட் நர்கைள blacklist பண்ண ேவண் ம். 
கூ தலான accidents  இைன உ வாக்குகின்ற தனியார் ைற 
பஸ்ஸுக்கான அ மதிைய இரத் ச் ெசய்ய ேவண் ம். 
இதன் லமாக, விபத் க்கைளத் தவிர்த் க்ெகாள்ள ம்.  

ன்  மாதங்க க்கு ன்னர் மாவட்ட, பிரேதச 
மட்டத்தி க்கின்ற ெபா ஸ் அதிகாாிகைள ம் 
அங்கி க்கின்ற உதவி அரசாங்க அதிபர்கைள ம் பிரேதச 
ெசயலாளர்கைள ம் ஒன்றிைணத்  திப் ேபாக்குவரத் க் 
கான ேவகக் கட் ப்பாட்  அைடயாளங்கைள ம் தி 
வைள களில் அதற்குாிய அைடயாளத்ைத ம் ேபாடேவண்  
ெமன்  நாங்கள் கூறியேபா ம் அ  இன்ன ம் 
நைடெபறவில்ைல. ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் இத்தைகய 
நிகழ்ச்சிகள் நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்க ைடய பா காப்  உத்திேயாகத்தர்களின் 
வாகன ம் ேபாக்குவரத்  பஸ்க ம் எவ்வள  ேவகத்தில் 
ெசன்றன? அைவ எப்ப  accident க்கு உள்ளாயின? 
என்பதற்கான காட்சிகைள ஒ ைற நாங்கள் கண்ேடாம்.  

இன்  எங்களால் திகளிேல ேபாக யாதள க்கு 
தகுதியற்ற வாகனங்கள் ைகையக் கக்கிக்ெகாண்  
ேபாகின்றன. இப்ப ப்பட்ட விடயங்கள் தவிர்க்கப்பட 
ேவண் ய  க்கியமாகும். ன்ெனா  காலத்திேல 
ெப ந்ெத க்கள் அைமச்சும் ேபாக்குவரத்  அைமச்சும்  
அதாவ   Ministry of Highways உம் Ministry of Transport 
உம் இைணந்த ஓர் அைமச்சாகத்தான் இ ந்த . இப்ெபா  
ேபாக்குவரத்  ேவறாக ம் ெப ந்ெத க்கள் ேவறாக ம் 
பிாிக்கப்பட் க்கின்ற . இந்த நிைலயில், ஒ வர் மற்ற 
வ க்கு ஒத் ைழப்  வழங்காைமயின் காரணமாக இன்  

திகளிேல ஒ ங்கற்ற ைறயிேல ேபாக்குவரத் க்கள் 
நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. அதிகாாிகள் இைத 
மட் ப்ப த்தத் ெதாியாதவர்களாக இ க்கின்றார்கள்.  

அண்ைமயிேல தம் ள்ைள, கேலவல பகுதியில் இடம் 
ெபற்ற தி விபத்தில் ஐவர் உயிாிழந் ள்ளேதா  எட் ப் ேபா் 
காயமைடந்தனர். அந்த விபத்தான  driver ஓய்ெவ த்தேபா  
licence இல்லாத ஒ வர் அந்த வாகனத்ைத ஓட் ச் 
ெசன்றதனால் ஏற்பட் க்கிற . அங்கீகாரம் ெபற்ற சாரதிப் 
பயிற்சி நிைலயங்களில் பயிற்சி ெப வத டாக கூ தலான 

தி விபத் க்கைள எதிர்காலத்திேல தவிர்த் க்ெகாள்ளலாம். 
தற்ேபா  வாகன ஓட் நர் licence ெப வதற்கும் கூ தலான 
பணத்ைதச் ெச த்தேவண் யி க்கின்ற . எனேவ, அதைன 
இலகுப த்திக் ெகா த் , கூ தலான ஓட் நர்கைள 
அ மதிக்க ேவண் ெமன்ற என  ஆேலாசைனையக் 
ெகளரவ ேபாக்குவரத்  அைமச்சர் அவர்க க்கு கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
[අ.භා. 4.39] 
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රියැදුරු පුහුණු පාසල්වල 

තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අමාත්යතුමා විසින් ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් නිෙයෝග ෙදකක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒක ෙබොෙහොම ෙහොඳ කටයුත්තක්. මට 
ඉස්සර ෙවලා කථා කළ මන්තීතුමාත් කිව්වා, ගිය අවුරුද්ෙද් 
විතරක් රිය අනතුරුවලින් අෙප් රෙට් 2,700ක් මිය ගියා කියලා. 
යුද්ධය පැවැති කාලෙය් මිය ගිය පමාණයට වඩා අද රිය 
අනතුරුවලින් මිනිසුන් මිය යනවා. හැමදාම මාධ්යවලින් දක්නට 
ලැෙබන ෙතොරතුරු අනුව බලන විට අපට ෙපනී යනවා, රිය 
අනතුරු බහුල වී තිෙබන බවත්, රිය අනතුරුවලින් මිය යන 
පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබන බවත්. ඒකට ෙහේතුවක් තමයි වාහන 
පමාණය වැඩි වීම. පසු ගිය ජනවාරි මාසය වන විට ෙමෝටර් රථ 
පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලියා පදිංචි වූ වාහන සංඛ්යාව 
හැටතුන්ලක්ෂ තිසිහතරදහස් නවසිය හතළිස්ෙදකක් ෙවනවා. 
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2016  සැප්තැම්බර් 07 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  motorcycles තමයි ඉන් වැඩි 
පමාණයක් -තිස්තුන් ලක්ෂයක්- තිෙබන්ෙන්. ලක්ෂ දහයක් විතර 
three-wheelers තිෙබනවා. අනතුරුවලට වැඩිෙයන්ම භාජන 
ෙවන්ෙන් ෙමන්න  ෙම් three-wheelers සහ motorcycles. ඉස්සර 
ලංගමෙයන් රියැදුරන් පුහුණු කරලා බර වාහන සඳහා licence 
එකක් දුන්නා. ඒෙකන් මාස තුනකට වැඩි කාලයක් training එකක් 
දීලා, වාහනය පදවන්න විතරක් ෙනොෙවයි, වාහනයක් කැඩුණාම 
ඒක හදා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලාත් දැනුවත් කළා. අද 
රියැදුෙරක් වාහනයක් නැවතුණු ගමන් ඒක එතැන දමලා 
ගරාජයක් ෙසොයා ෙගන යනවා. අඩුම ගණෙන් bonnet එක ඇරලා 
battery wire එකක් එහා ෙමහා කර ගන්නවත් දන්ෙන් නැහැ. 
රියැදුෙරකුට හරි පුහුණුවක් ලැබුෙණ් නැත්නම් පාෙර් ඉන්න 
අහිංසක මිනිසුන්ෙග් ජීවිත තමයි නැති ෙවන්ෙන්.  

අද වාහන පදවන ෙගොඩක් ෙදෙනක් අෙනක් මිනිසුන් ගැන 
හිතනවාට වඩා ෙවන ෙවන ෙද්වල් තමන්ෙග් ඔළුෙව් තබා ෙගන 
තමයි යන්ෙන්. ෙම් ගැසට් නිෙව්දනෙය් නම් තිෙබන්ෙන් 
රියැදුරන්ට තුන් මාසයක පුහුණුවක් දිය යුතුයි කියලායි. නමුත් 
තුන් මාසයක පුහුණුවක් ෙදන්න ගිෙයොත් සමහර අයට රියැදුරු 
බලපතයක් ගන්න බැරි ෙවයි. බර වාහන සඳහා licence එකක් 
ගන්න ෙකෙනකුට නම් ඒක පශ්නයක් නැහැ. Motorcycle එකක්, 
three-wheeler එකක් පදින ෙකෙනක් licence එකක් ගන්න 
ගියාම එය කරන්න අපහසුයි. ෙමොකද, ඔහු රාජ්ය ෙසේවකෙයක් 
නම්, රැකියාව කරන අතෙර් තමයි පුහුණු ෙවන්ෙන්. ඒ අයට ෙහොඳ 
පුහුණුවක් ලැෙබන කල් බලපතය ෙනොදුන්නාට කමක් නැහැ. 
හැබැයි අර වාෙග් පුහුණු කාලයක් දුන්ෙනොත් එෙහම යම් 
ආයතනයක පුහුණු ෙවනවාද කියලා අපට හරියටම ෙහොයන්න 
බැහැ. පුහුණු කරන උපෙද්ශකවරුන් ඉන්ෙන් 1,500කටත් අඩු 
පමාණයක්. කච්ෙච්රියක් ළඟ විතරයි ෙබෝඩ් එකක් ගහපු, ලියා 
පදිංචි පුහුණු පාසලක් තිෙබන්ෙන්. ෙවන  ෙකොෙහේ හරි පුරුදු ෙවලා, 
එතැනට ඇවිල්ලා වාහනයක් ඉල්ලා ෙගන, trial එක කරලා තමයි 
ඕනෑ  ෙකෙනක් වාහන බලපතයක් - licence එකක් - ලබා 
ගන්ෙන්. ෙහොඳ පුහුණුවක් ලබා ෙදනවා වාෙග්ම ෙහොඳ දැනුමකුත් 
ලබා ෙදන්න ඕනෑ, වාහනයක් පාෙර් ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක පිළිබඳව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙපෙර්දා රෑ 11.30ට විතර 
පාෙර් එන ෙකොට three-wheeler එකක් එයාෙග් වම් පැත්ෙතන්ම 
ගියා. මම බලා ෙගන හිටිෙය්. මට ඉස්සරහින් ගිෙය්. එක පාරටම ඒ 
three-wheeler එක දකුණු පැත්තට දැම්මා. දකුණු පැත්තට දමන 
ෙකොට ඉස්සරහින් වෑන් එකක් ආවා. ආපසු ඒ එක්කම අෙනක් 
පැත්තට ගන්න ෙකොටම අර වෑන් එෙක් මූෙණ්ම three-wheeler 
එක වැදුණා. ඒ three-wheeler එෙක් හිටපු තුන් හතර ෙදෙනක් 
බැහැපු ගමන් ෙමොකද කෙළේ? අර ෙහොඳට වෑන් රථය පදවා ෙගන 
ආව රියැදුරා ඇදලා අර ෙගන ගැහුවා. ෙම්ක තමයි අද හැටි. ඒ වෑන් 
එෙක් හිටපු කාන්තාවන් ටිකක් කෑ ගැහුවා. බැහැලා එතැනට 
ගිෙයොත් එෙහම අහක ඉන්න අපිත් රණ්ඩුවලට පැ ටෙලනවා. 
එහාට ෙමහාට දමලා ආව three-wheeler එක, ෙහොඳට ආපු 
රියැදුරාෙග් වාහනෙය් හැප්පුවා. හැබැයි ෙපොලීසිෙයන් කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙදෙදනාටම නඩු පවරනවා. දැන් අලුත් කමයක් 
තිෙබන්ෙන්. "අනතුරක් වළක්වා ෙනොගැනීම" කියලා අලුත් 
නීතියක් හදා ෙගන ෙදෙදනාටම නඩු පවරනවා. පාෙර් ෙහොඳට ආපු 
රියැදුරාටත් නඩුවක් පවරනවා. එක පාරට ඇවිල්ලා වාහනයක් පාර 
හරහා දමපු ගමන්, පාෙර් ෙහොඳට ආව වාහනය නවත්වාගන්න 
කාටවත් පුළුවන්කමක් නැහැ. අපි ඇහුවාම කියනවා, "නැහැ, 
එයාටත් ඒක නවත්වා ගන්න තිබුණා, එයත් අපරීක්ෂාකාරී ෙලස 
ආවා" කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාෙර් ඉරක් ගහලා 
තිෙබනවා නම්, ඉෙරන් අෙනක් පැත් තට ගිහිල්ලා වාහනයක් 
හැප්පුවාම පාෙර් හරියට ගිය මනුස්සයාට නඩු පවරලා හරි 
යනවාද? දැන් ෙපොලීසිය කරන්ෙන් ඒ පුද්ගලයාටත් නඩු පැවරීමයි. 

කවුරු හරි ඇහුවාම කියනවා, අපි එයාටත් නඩුවක් පැවරුවා 
කියලා. අර ෙහොඳට රිය පදවපු මනුස්සයාටත් ෙපොලීසිය කරන්ෙන් 
නඩු පැවරීමයි. 

ඊළඟට, high speed යන වාහන අල්ලන්න ෙපොලීසිය හැංගි 
මුත්තම්  ෙකළිනවා. එක්ෙකෝ කණුවක් ළඟ හැංගිලා ඉන්නවා. 
එෙහම නැත්නම් ගහක් යට හැංගිලා ඉන්නවා. එෙහම ඉඳලා 
ෙමොකක් හරි වාහනයක් අල්ලාෙගන high speed ගියා කියනවා. 
ෙපොලිස් නිලධාරියකුෙග් රාජකාරිය ඒක ෙනොෙවයි. අනතුරක් වන 
එක වළක්වන්න නම් ඒ නිලධාරියා ෙපෙනන්න ඉන්න ඕනෑ. 
ෙපොලිස් නිලධාරියකු ෙපෙනන්න ඉන්න ෙකොට වාහනය පදවන 
එක්ෙකනා භයයි. එතෙකොට ෙපොලිස් නිලධාරියකු සිටින නිසාවත් 
එයා පෙව්ශම්කාරී ෙලස වාහනය  පදවනවා. මිනිස්සු මරන්න, නඩු 
දමන්න ෙනොෙවයි ෙපොලීසිය තිෙබන්ෙන්. ෙපොලිස් නිලධාරියා 
වාහන පදවන අයට ෙපෙනන්න ඉන්න ඕනෑ.  

හැංගිමුත්තම් කරලා කරන්ෙන් දඩ ගහන එක විතරයි. එයින් 
අනතුරක් වැළැක්ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා, හරි නම්, අනතුරක් 
වළක්වන්න කටයුතු කෙළේ නැහැයි කියලා ඒ ෙපොලිස් නිලධාරින්ට 
විරුද්ධවයි නඩු දමන්න ඕනෑ. අපි  යන ෙකොට වුණත් ඉස්සරහින් 
එන වාහනයක කවුරු හරි ලයිට් එකක් ගැහුෙවොත් ෙහමින් යන්න 
කියනවා. ඇයි ඒ? අපි දන්නවා ෙන් ඉදිරිෙය් ෙපොලිස් 
නිලධාරිෙයක් ඉන්නවා කියලා.  ඒ නිසා ඒ නිලධාරියා ෙපෙනන්න 
ඉන්න ඕනෑ. නමුත් ඒක කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් රිය අනතුරු වැඩි 
ෙවන්න එක ෙහේතුවක් තමයි ෙපොලීසිය. ෙපොලීසිය හැංෙගන්ෙන් 
නැතිව ඒ වැෙඩ් හරියට කරන්න ඕනෑ.  වාහනයට පාෙර්  ඉරක් 
යන්තම් කැපුණත්  නඩුවක් දමනවා. ඕනෑ නම් ඒ වරදට 
අවවාදයක් කරන්න පුළුවන්. සමහර ෙවලාවට වාහනයකට ඉස්සර 
කරන්නම බැරි අවස්ථා තිෙබනවා; එක ෙප්ළියට වාහන යනවා.  
එවැනි අවස්ථාවක ඉස්සර කරන්න ගිෙයොත් දැක්ක ගමන්ම 
ලියනවා. -මම කියන්ෙන් නැහැ වැරදි වැඩ කරන්න කියලා- 
හැබැයි දඩ ෙකොළයක් ලිව්වත් ඒ රියැදුරාට කියන්ෙන් නැහැ,  
"වැරැද්ද ෙම්කයි, ෙම් වැරැද්ද නැවත  කරන්න එපා" කියලාවත්. 
දඩ ගැහුවත් කමක් නැහැ, නැවත ෙනොකරන්න ඒ  වැරැද්ද  කියලා 
ෙදනවා නම්.  

මට කලින් ගරු මන්තීතුෙමක් කථා කළා. එතුමාත් කිව්වා 
driving licenceවලට අදාළ ෙපොතක් තිෙබනවා. ඒ ෙපොෙත් 
රියැදුරා කරන වැරදි ලියන්න පුළුවන්. ඒ වැරදි ලියන්න ඕනෑ. දඩ 
ෙකොළය ෙදන ෙකොටම ඒ වැරැද්දත් ලියලා,  දැනට ෙමච්චර වැරදි 
ගණනක් කර තිෙබනවා  කියලා  ෙපන්වා දුන්නාම, අඩු ගණෙන්  
ඒෙකන් ෙබ්ෙරන්නවත් රියැදුරන් වැරදි ෙනොකර ඉඳියි.  හැටතුන් 
ලක්ෂයකට වඩා වාහන තිෙබන ෙකොට, රියැදුරු බලපත තිෙබන 
අය ලක්ෂ කීයක් ඉන්නවාද? ඒ අය හරි මාර්ගයට ගන්න ඕනෑ. 
වාහනයක් නැතිව පාෙර් අයිෙනන් යන අහිංසක මිනිස්සු තමයි අද 
වාහනවලට  යට වන්ෙන්.  ඒ නිසා  අෙප් ගරු ඇමතිතුමාෙගනුත්, 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගනුත් ඉල්ලනවා, ෙම් කටයුතු 
පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න  කියලා.  

අෙප් ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙහොඳ 
නිලධාරින් ඉන්නවා. හුඟක් අය ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙදොස් කියනවා. එතැනට ගියාම පගාව ෙදන්න 
ඕනෑය කියනවා. ඒ ඔක්ෙකොම කරන්ෙන් පාෙරන් එහා පැත්ෙත් 
ඉන්න පිරිසක්. ඒ අය තමයි ඒවා කරන්ෙන්. අද අෙප් මිනිස්සුත් 
ඉෙගන ෙගන තිෙබන්ෙන් පගාවට වැඩ කරවා ගන්නයි. ෙල්සියට 
වැඩ කර ගන්න කාට හරි සල්ලි දීලා කියනවා, "ෙමන්න ෙම්ක 
මට කරලා ෙදන්න" කියලා. ඒවාට සූදානම් පිරිස් හැදිලා ඉන්නවා. 
අෙප් වාහනයක පශ්නයක් තිෙබනවා නම්  පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයකට ගිහිල්ලා ඒ කටයුත්ත කර ගන්න පුළුවන්. අද 
සභාෙව් කටයුතු ආරම්භ කරන අවස්ථාෙව් මම හිටිෙය් නැහැ. 
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ඇමතිතුමාෙග් කථාව මම රූපවාහිනිෙයන් අහෙගන හිටියා. එතුමා 
කිව්වා, ෙගදර ඉඳන්ම ෙම් කටයුතු කර ගන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් 
හදනවා කියලා. අපි ඒකට කැමැතියි.   

අද ෙම් පවාහන ක්ෙෂේතය තුළ අද බස් රථ ලක්ෂයකට වඩා 
තිෙබනවා. එයින් ෙකොච්චර පමාණයක් පාෙර් දුවනවාද කියලා මම 
දන්ෙන් නැහැ. ලියා පදිංචි බස් රථ ලක්ෂයකට වඩා තිෙබනවා. 
පාෙර් දුවන්ෙන් නම් බස් රථ 10,000ක් විතර තමයි. [බාධා 
කිරීමක්] 25,000ක්. ඔව්. බස් රථ ලක්ෂයක් විතර තිෙබනවා. 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැඩි පිරිසක් ගමන් කරන්ෙන් බස් 
රථවලින් තමයි. ඒ නිසා බර වාහන licence ෙදනෙකොට තුන් 
මාසයක් ෙනොෙවයි, ඊට වැඩි කාලයක් හරි දීලා, ඒ අයට ෙහොඳ 
පුහුණුවක් ලබා දීලා, අනුන්ෙග් ජීවිත තමයි ඒ අය අරෙගන 
යන්ෙන් කියන එක උගන්වලා ෙහොඳ පුරවැසිෙයක්, ෙහොඳ 
රියැදුෙරක් බවට පත් කරලා තමයි අපි ඒ  බලපතය ෙදන්න ඕනෑ. 
අඩුම ගණෙන් අවුරුද්දක් ෙදකක් යන ෙතක් අලුත් බලපතයක් 
අරෙගන වාහනයක් පදවන ෙකනක් හඳුනා ගන්න යම්කිසි 
කමෙව්දයක් තිෙබන්න ඕනෑ.  

ඉස්සර නම් "L"  board  එකක් ගහෙගන ගියා. දැන් "L" 
board  ගැහිල්ලක් නැහැ. ඒ නිසා අලුතින් බලපතයක් ගත් 
ෙකනකුට අඩු ගණෙන් හය මාසයක් හරි "L" board  එකක් 
ගහෙගන යන්න කිව්ෙවොත් ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මිනිස්සු 
දන්නවා ෙම් එන්ෙන් එච්චර හුරු එක්ෙකෙනක් ෙනොෙවයි කියලා. 
එෙහම වුණාම තවත් ටිකක් පාෙරන් අයින්ෙවලා යයි. අෙප් රෙට්  
රිය අනතුරුවලින් ජීවිත දහස් ගණනක් නැතිවන  නිසා  ෙම් 
නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරනවා වාෙග්ම, රියැදුරන් පුහුණු කිරීම් 
කටයුතුත් ඉතා ෙහොඳ තත්ත්වයට ෙගනැල්ලා ඒ අනතුරු අවම 
කරන්න මීට වඩා කටයුතු කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඩ 
ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.49] 
 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම  ස්තුතියි.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් ඉදිරිපත් කරන 
නිෙයෝග තුළින් ඉතාම  වැදගත්, ෙම් යුගයට අවශ්ය සංෙශෝධන 
තමයි ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම රියැදුරු පාසල් 
නියාමනය කියන එක ඉතා වැදගත් ෙවනවා. අද කථා කරපු 
සියලුම ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් කථාවලින් කියැවුණා වාෙග් අද 
බහුලව සිදු වන අනතුරුවලට අෙප් රෙට් රියැදුරන්ෙග් යම් යම් 
වැරදි ෙහේතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ නිසා අෙප් රෙට් ජීවිත 
අහිමි  වන අවස්ථා ඇති වනවා.     

විෙශේෂෙයන් රියැදුරු පාසල් නියාමනය කිරීෙමන් ගරු 
ඇමතිතුමා ඇතුළු අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, රියැදුරන් අතින් 
වන වැරදි අවම කිරීමයි. වාහන විශාල පමාණයක් තිෙබන ෙකොට 
වාෙග්ම, පාරවල්වල යම් යම් ගැටලු සහගත තත්ත්ව තිෙබන 
ෙකොට අනතුරු බහුල ෙවනවා. අපි රියැදුරන්ට නිසි පුහුණුවක් ලබා 
ෙදනවා නම්, රියැදුරන් විනයක් ඇතිව පාෙර් වාහන ධාවනය 
කරනවා නම් අද සිදු වන අනතුරුවලින් සියයට 50කට වඩා අඩු 
කර ගන්න අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ සඳහා තිෙබන ෙහොඳම 
ෙද් තමයි රියැදුරු පාසල් නියමාකාරෙයන් නියාමනය කරන්න 
අලුත් නීති රීති ඇතුළත් කිරීම.  ඒ නිසා දැන් රියදුරු උපෙද්ශකයන් 
A, B, C වශෙයන් නම් කරලා ඒ අනුව කටයුතු කරන්න අලුත් නීති 
රීති සකස් කරෙගන යනවා.        

විෙශේෂෙයන් අද ති ෙරෝද රියැදුරන් මාර්ග නීති අනුගමනය 
ෙනොකිරීම සහ කිසිම විනයක් නැති තත්ත්වෙයන් ධාවනය කිරීම 
තුළ අනතුරු බහුළව සිදු ෙවනවා. ෙම් ති ෙරෝද රියැදුරන් විශාල 
පිරිසක් බලපත නැතිවයි ධාවනය කරන්ෙන්. එවැනි අයට විෙශේෂ 
පුහුණුවක් ලබා දීලා, විනයක් ඇතිව වාහනය ධාවනය කරන්න 
කටයුතු සලස්වනවා නම් අනතුරු විශාල පමාණයක් අඩු කර 
ගන්න පුළුවන්.  

 ෙපෞද්ගලික බස් රථ සම්බන්ධෙයනුත් කථා කරන්න ඕනෑ. 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වයට පිළියම් 
ෙසවීමට ෙමෝටර් රථ පවාහන පනත යටෙත් ෙගෙනන ෙම් 
සංෙශෝධන පමාණවත් නැහැ. විෙශේෂෙයන් ඒ රියැදුරන් සමහර 
පාරවල්වල තමන්ට යන්න තිෙබන ෙව්ග සීමා ඉක්මවා තරගකාරී 
තත්ත්වයක් තුළ ධාවනය කිරීම තුළින්  අනතුරු විශාල පමාණයක් 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් කරුණු සියල්ල සලකා 
බලන්න ෙවනවා, රියදුරු බලපත ලබා දීෙම්දී.  

 නීති-රීති කඩ කරන රියැදුරන්ෙග් රියැදුරු බලපතය 
සම්බන්ධෙයනුත් මීට වඩා සැලකිලිමත් විය යුතුයි. නීතියක් කඩ 
කළ ගමන් ඒ අයෙග් රියැදුරු බලපතෙය් තිෙබන තත්ත්වය පහළ 
දමන්න වැඩ පිළිෙවළක් අපි හදලා තිෙබනවා නම්, ෙපොලීසියටත්, 
ඒ නීති කියාත්මක කරන සියලු ෙදනාටත් පහසු ෙවනවා, ඒ 
රියැදුරාෙග් ෙපර වැරදි ෙකොයිතරම් තිෙබනවාද කියන එක දැන 
ගන්න. ඒ නිසා රියැදුරු බලපතය තුළින් එෙහම හඳුනා ගැනීෙම් 
හැකියාවක් ඇති කරන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. අපි දන්නා 
හැටියට දියුණු රටවල්වල රියැදුරන් තුන් වතාවක් වැරදි කළාම 
බලපතය අෙහෝසි කරනවා. ඒ තුළින් විශාල විනයක් ඒ රියැදුරන් 
තුළ ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් දියුණු රටවල රියැදුරන් සහ අෙප් රටවල 
රියැදුරන් අතර ෙලොකු ෙවනසක් අපි දකිනවා. ඒ නිසා අපිත් එවැනි 
තත්ත්වයක් ඇති කළ යුතුයි. ෙමොකද, ජීවිත කියන්ෙන් ඉතාම 
වටිනා ෙදයක්. මා ගිය සතිෙය් දවසක උෙද් කුරුණෑගල සාමාන්ය 
මාර්ගයක -පධාන මාර්ගයක ෙනොෙවයි- සිදු වුණු අනතුරක් 
දැක්කා. අම්මා ෙකනක් දුව සමඟ පාෙර් හුඟක් අයින් ෙවලා ගමන් 
කළා. නමුත්, වෑන් රථයක් ඇවිත් ඒ ෙදෙදනා යට කරෙගන ගියා. 
එවැනි තත්ත්ව ඇති ෙවන්ෙන් රියැදුරන්ෙග් තිෙබන 
ෙනොසැලකිලිමත්කම නිසායි. විෙශේෂෙයන් ඉඩ නැති තැන්වලදී 
වාහන ඉස්සර කරන්න යනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික බස් රථ 
රියැදුරන්ෙග් තරගකාරීත්වය තුළ ඇති වන ෙනොසැලකිලිමත්කම 
නිසා ජීවිත විශාල ගණනක් හානි ෙවලා තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන් රියැදුරු පාසල් නියාමනය කිරීෙම්දී ඒ කරුණුත් 
අපි අවධානයට ෙයොමු කළ යුතුයි. විෙශේෂෙයන් ඒ අය වරින් වර 
කරන වැරදි ෙවනුෙවන් රියැදුරු බලපතෙය් තත්ත්වය බාල කළ 
යුතුයි. මුලින් “A” grade කියලා බලපතයක්  අපි ලබා දුන්ෙනොත්, 
රියැදුරා කරන වැරදි අනුව ඒ බලපතෙය් තත්ත්වය අඩු කරලා, 
වැරදි කිහිපයක් කළාට පස්ෙසේ  බලපතය සම්පූර්ණෙයන් තහනම් 
කරන තත්ත්වයක වැඩ පිළිෙවළකට අපි යන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම රියදුරු පාසල් ගැන කථා කරද්දීත්, 
උපෙද්ශකයන් සම්බන්ධෙයන් කථා කරද්දීත් කියන්නට ඕනෑ, අද 
තිෙබන රියදුරු පුහුණු පාසල් පමාණය අපට ෙකොෙහොමවත්ම 
පමාණවත් නැති බව. විශාල පිරිසක් රියදුරන් හැටියට අලුෙතන් 
පුහුණුව ලබනවා. ඒ නිසා ෙම්වා නියාමනය කරලා, ෙම් සඳහා 
නීති - රීති අලුෙතන් සකස් කරලා කියාත්මක කිරීම අවශ්යයි. අද 
කාලයට -යුගයට- ගැළෙපන ආකාරෙයන් ෙම්වා සකස් කිරීම 
ඉතාම වැදගත් කියලා මා හිතනවා. ඒ නිසා ෙම්ක ඉතාම වැදගත් 
නිෙයෝගයක්. අෙප් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු 
සභාෙව්  ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමාත්, එතුමාත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
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[ගරු ජානක වක්කුඹුර  මහතා] 
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අවධානය ෙයොමු කරලා, ෙම්වා ගැන ෙහොඳ අධ්යයනයක් කරලා  
කටයුතු කිරීම වැදගත් කියන එකත් මතක් කරමින්, විෙශේෂෙයන් 
ෙම් කටයුතු කරන්න එතුමාට ශක්තිය ලැෙබන්න කියලා පාර්ථනා 
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට,  ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා. 
 
 
[අ.භා. 4.55] 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් 

නිෙයෝග පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් ෙවලාෙව් පවාහන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාත් ගරු සභාෙව් රැඳී සිටිනවා. ෙම් ගරු 
සභාෙව් කථා කරපු ෙබොෙහෝ මන්තීතුමන්ලාෙගන් පකාශ වුණු 
පධාන කාරණයන් තමයි  රිය අනතුරු බහුලවීම සහ  රිය අනතුරු 
වළක්වා ගැනීම. දවසකට අෙප් රෙට් හත් ෙදෙනක්, අට ෙදෙනක් 
රිය අනතුරුවලින් මිය යනවා. ෙමය, දවස ගණෙන් වර්ධනය ෙවන 
පවණතාවක් තිෙබනවා. එය වළක්වා ගැනීම අප කාෙග්ත් පරම 
යුතුකමක් ෙවනවා. ඒ සඳහා කටයුතු කිරීම අෙප් වගකීමක්. රියදුරු 
පාසල් නියාමනය වාෙග් කාරණාත්  ඒ සඳහා යම් පමණකට 
වැදගත් ෙව්වි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. නමුත් රිය අනතුරු 
අවම කර ගැනීම සඳහා ගත යුතු නිසි කියා මාර්ගයන් අපි හඳුනා 
ගන්නවා නම්, ඒ සඳහා නිසි උත්තරයක්, ස්ථිරසාර උත්තරයක් අපි 
ෙසොයනවා නම්, ලංකාෙව් රිය අනතුරු වර්ධනය වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද, දවසකට 7-8ෙදෙනක් මිය යන තත්ත්වය දක්වා ෙමය 
වර්ධනය වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියා ෙසොයන්නත් අපි කටයුතු කළ 
යුතුයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  රථ වාහන ෙපොලීසිෙය් අත් 
දැකීම් අනුව ලංකාෙව් රිය අනතුරු බහුලව සිද්ධ වීමට ෙහේතු 
වන්ෙන්, අධික ෙව්ගය හා අනිසි ඉස්සර කිරීමයි. ෙම් ෙහේතු ෙදක 
නිසා තමයි වැඩිපුර රිය අනතුරු සිද්ධ වන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  ෙම් අවස්ථාෙව් දී  කවුරුන් ෙහෝ ගරු 

මන්තීවරයකු මූලාසනය සඳහා ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මහතාෙග් 
නම ෙයෝජනා කරන්න. 
 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා.  
 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

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

අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair and 
THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
වැඩිම රිය අනතුරු පමාණයක් සිද්ධ වන්ෙන් ෙවනත් 

වාහනයකට ඉස්සර කිරීමට යෑම සහ අධික ෙව්ගෙයන් රිය පැදවීම 
නිසායි. ඒ නිසා දැන් අපට මරු දණ්ෙඩ් යනවා වාෙග් තමයි 
පාරවල්වල යන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද මහ පාෙර් පයින් 
ගියත් වාහනයක හැප්පිලා මැෙරන්න ෙවයිද කියා දන්ෙන් නැති 
අවිනිශ්චිත තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වාහන ඉස්සර කිරීම් සිදු 
වන්ෙන් ඇයි? අධික ෙව්ගෙයන් රිය පදවන්න ෙපලෙඹන්ෙන් 
ඇයි? රථ වාහන ෙපොලීසිෙය් අත් දැකීම් අනුව ෙපෞද්ගලික බස් රථ 
රියැදුරන්, තී වීලර් රථ රියැදුරන් සහ ෙමෝටර් සයිකල් රියැදුරන් 
තමයි වැඩිපුරම අධික ෙව්ගෙයන් රිය පැදවීම සහ ඉස්සර කිරීම් සිදු 
කරන්ෙන්. ඒ ඇයි? ෙපෞද්ගලික අංශෙය් බස් රථ මඟී පවාහනය 
සඳහා ෙයොදා ගත්තාට පස්ෙසේ ඔවුන් බරපතළ අර්බුදයකට මුහුණ 
ෙදන්න පටන් ගත්තා. ඔවුන්ට දවෙසේ තමන්ෙග් ඉලක්කය 
සාක්ෂාත් කර ගන්න ඕනෑ. බස් එකක් පාරට දැම්ෙම්, හිස් අතින් 
ෙගදර යන්න ෙනොෙවයි; මඟියාට ෙසේවය සපයා නිකම් ෙගදර 
යන්න ෙනොෙවයි; ලාභයක් ලබන්නයි. ලාභ ලබන්න නම් 
ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? වැඩි මඟීන් පමාණයක් පටවන්න ඕනෑ, 
වැඩි වාර ගණනක් ධාවනය කරන්න ඕනෑ. එෙහම කරන්න නම් 
ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? මාර්ග නීති පැත්තකට දමා, මිනිස් ජීවිත 
පැත්තකට දමා, අධික ෙව්ගෙයන් හැටට හැෙට් යන්න ඕනෑ. 
බල්ලන් මරලා ෙහෝ සල්ලි හම්බ කරන්න ඕනෑ. ඒ තර්කණය 
පවාහනයට ඇතුළු වුණාට පස්ෙසේ තමයි රිය අනතුරු වැඩි වීෙම් 
පවණතාවක් ඇති වුෙණ්. කල්පනා කරලා බලන්න. ෙම් ගැන 
ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති.  

එදා හිටපු ෙපෞද්ගලික අංශෙය් බස් රථ හිමියන් අද නැහැ. ඒ 
බස් රථවල ෙසේවය කළ ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන් සහ රියැදුරන් 
තමයි අද ඒවාෙය් අයිතිකරුවන් බවට පත් ෙවලා ඉන්ෙන්. දැන් ඒ 
ෙගොල්ලන්ට පශ්නයක් තිෙබනවා. ලීසිං එෙක් මාසික වාරිකයට 
සරිලන ෛදනික ආදායමක් ලබන්න ඕනෑ, වාහනය නඩත්තු 
කිරීම සඳහා ආදායමක් ලබන්න ඕනෑ, ඒ අය ජීවත් වීම සඳහා 
අදායමක් ලබන්න ඕනෑ. එතෙකොට සිල් ගත්තා වාෙග් මාර්ග නීති 
රැක-රැක ඉඳලා හරි යන්ෙන් නැහැ. මාර්ග නීති කඩා ෙගන, බිඳ 
ෙගන යන්න ඕනෑ; ඉස්සර කරන්න ඕනෑ; අධික ෙව්ගෙයන් යන්න 
ඕනෑ. එතෙකොට මිනිසුන් හැප්ෙපන එක වළක්වන්න බැහැ. ඒ 
නිසා ෙම් පශ්නයට උත්තරයක් ෙසොයන්ෙන් නැති තාක් කල්, 
රියැදුරු පාසල් නියාමනය කිරීෙමන් ෙහෝ පමිතිගත කිරීෙමන් 
පමණක් රිය අනතුරු අවම ෙවයි කියා විශ්වාස කරනවා නම් අපි 
ෙලොකු මිථ්යාවකයි ඉන්ෙන් කියන එකත් අවධාරණය කරන්න 
ඕනෑ. ඒෙකන් කියන්ෙන් නැහැ, රියැදුරු පාසල් නියාමනය කරන 
එක වැරැදියි කියලා. ඒක කරන්නත් ඕනෑ. හැබැයි බස් රථ තරගය 
අවම කිරීම සඳහා වුණු නිසි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න 
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ඕනෑ. මඟී පවාහනය සහ පවාහනය පිළිබඳ අලුත් කියවීමක් ෙම් 
රටට අවශ්යයි. දුම්රිය මාර්ග පුළුල් කරලා දියුණු කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? දැන් ඒ කාර්යයන් කිරීම අවශ්යයි. ගංගා, ඇළ, මුහුද 
පවාහනය සඳහා පාවිච්චි කරනවා නම් එය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ඒ සඳහා අලුත් කියවීමක් අවශ්යයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

දැන් අෙප් පාරවල් ෙහොඳයි. දැන් පාෙර් යන ෙකොට හක්ක 
පනින්ෙන් නැහැ. දැන් පාරවල්වල මතු පිට ෙහොඳයි, පාර ෙහොඳයි. 
හැබැයි පාර හැදුවාට වැඩක් නැහැ, පාෙර් යන රියැදුරාෙග් ඔළුව 
හැදුෙව් නැහැ. ඉස්සර ෙකොට-ෙකොට යන්න සිද්ධ වුණා. ඒ ඇයි? 
පාර ෙහොඳ නැති නිසා. දැන් ෙකොට-ෙකොට යන්න ඕනෑ නැහැ. 
වාහනය පාරට දැම්මාම විදලා යන්න පුළුවන්. විදලා යනෙකොට 
හැප්ෙපන වා. රියදුරාෙග් ඔළුව හැදුෙව් නැහැ. රියාදුරාෙග් ඔළුව 
හදන්න ඕනෑ රියදුරු පාසල ඇතුෙළේ දී ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි. 
ඒකට වැදගත්කමක් ෙදන්න. ඔළුව හැදුෙව් නැත්නම් ෙම්ක 
හරියන්ෙන් නැහැ. රියදුරු බලපතය ලබා දීෙම්දී ඒ අවශ්යතාවත් 
අපි ඔබතුමාට අවධාරණය කරන්න කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ලංකාෙව් වාහන ලක්ෂ 
65ක් - මිලියන 6.5ක් - තිෙබනවා. දවසකට මහ පාරවල්වල වාහන 
මිලියන 5ක් තිෙබනවා කියලා කියනවා. ඒ කියන්ෙන් ලක්ෂ 50ක්. 
ෙකොළඹ නගර සභාව ඇතුෙළේ මාර්ගවල වාහන ලක්ෂ 5ක් 
තිෙබනවා. එම ලක්ෂ 50 තුළ ධාවනයට නුසුදුසු වාහන ෙකොච්චර 
නම් තිෙබනවාද? යන්තම් අෙටෝෙගන දුවන වාහන, කසිකබල් 
වාහන ෙකොච්චර තිෙබනවාද? එවැනි වාහන පිළිබඳව ෙසොයන්න 
නිසි වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද? සමහර වාහන බ්ෙර්ක් ගහනවා, 
ඒ  බ්ෙර්ක් එක වදින්ෙන් පදිකයාෙග් ඔළුව චප්පවුණාට පස්ෙසේ. 
මඟියා තමයි වාහනෙය් අඩෙකොටය ෙවන්ෙන්. ෙම්වා ගැන 
බලන්න ෙකෙනක් නැහැ. ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා, ෙමෝටර් රථ කාර්මිකයන්. එම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 2012 මිනිස්බල ඇස්තෙම්න්තුව අනුව 
148ෙදෙනක් අවශ්යයි. 2012 දී ලංකාෙව් වාහන ලක්ෂ 50ක් 
තිබුණා. ෙම් වන විට වාහන ලක්ෂ 65ක් තිෙබනවා. දැන් ෙමෝටර් 
රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙමෝටර් රථ පරීක්ෂකයන් - අපි 
examinersලා කියලා කියනවා - කී ෙදනයිද ඉන්ෙන්? 105ෙදනයි 
ඉන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් වාහන 50,000කට එක්ෙකෙනක් 
වශෙයන්වත් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනුරාධපුර දිස්තික්කෙයන් 
තමයි වැඩිම රිය අනතුරු පමාණයක් වාර්තා ෙවන්ෙන්. මම ගරු 
ඇමතිතුමාට සහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට කියනවා, ඔන්න රක්ෂා 
ෙදන්න අවස්ථාවක් තිෙබනවා. අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් තමයි 
වැඩිම රිය අනතුරු සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ෙමෝටර් රථ පරීක්ෂකෙයෝ 
එක්ෙකනයි ඉන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, වාහන 
50,000ක කාර්මික ෙදෝෂ, ඒ වාෙග්ම එම වාහන පාෙර් දුවන්න 
සුදුසුද, නැද්ද කියලා එක්ෙකෙනක් බලන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 2012 
දී 148ෙදෙනක් ඕනෑ කියලා තිබුණා. 2012 දී ලංකාෙව් වාහන 
පනස්ලක්ෂයයි තිබුෙණ්. ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
මිනිස්බල ඇස්තෙම්න්තුව අනුව ෙමෝටර් රථ පරීක්ෂකයන් 
148ෙදෙනක් සිටිය යුතුයි. නමුත් ඉන්ෙන් 105ෙදනයි. දැන් වාහන 
ලක්ෂ 65ක් තිෙබනවා, ඒත් ෙමෝටර් රථ පරීක්ෂකයන් ඉන්ෙන් 
105ෙදනයි. ඒ කියන්ෙන්,  එක් අෙයකුට වාහන 50,000ක් විතර 
බලන්න ෙවනවා. මාර්ග පරීක්ෂාව තමයි ෙමෝටර් රථ 
පරීක්ෂකයන්ෙග් වගකීම. අද ඔවුන් මාර්ග පරීක්ෂාවට 
ෙයොදවන්ෙන් නැහැ. ෙපොලීසියත් එක්ක ඔවුන් එන්ෙන් නැහැ. 
වාහනයක් හැප්පුණාම ඒ වාහනය ෙපොලීසිෙයන් නිදහස් කර 
ගැනීම සඳහා examiner ඇවිල්ලා බලනවා, බ්ෙර්ක් හරියට වැඩ 
කරලාද තිෙබනවාද කියලා. ෙම් නිසා  ෙමෝටර් රථ 
පරීක්ෂකයන්ෙග් සංඛ්යාව වැඩි කරන්න. ඔබතුමාට රක්ෂා 

ෙදන්නත් අවස්ථාවක් තිෙබනවා.  ඒ සංඛ්යාව වැඩි කරන්න ඕනෑ; 
යාවත්කාලීන කරන්න ඕනෑ. වාහන ලක්ෂ 65 සඳහා අවම 
වශෙයන් කී ෙදෙනක් ඕනෑද කියලා ඔබතුමන්ලා තීරණය 
කරන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමහිදී ෙපොලීසියටත් කාර්ය 
භාරයක් තිෙබනවා. අෙප් ෙපොලීසිය මැදිහත් ෙවන්ෙන් රිය 
අනතුරු අවම කිරීම සඳහා වන පෙව්ශයක් සඳහා ෙනොෙවයි. 
එෙහම නම් ඔවුන් හැංගිලා ඉන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන් 
මැදිහත් වන්ෙන්  තමන්ට ලැෙබන දඩ මුදල් ඉලක්කය සම්පූර්ණ 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය සඳහායි. රිය අනතුරු අවම 
කිරීම සඳහා තමයි ඒ ෙගොල්ලන් මැදිහත් වන්නට ඕනෑ. ෙලෝකෙය් 
අෙනක් රටවල රථවාහන ෙපොලීසි එෙහමයි. නමුත් රිය අනතුරු 
අවම කිරීම සඳහා මැදිහත් වීමක් ෙනොෙවයි අෙප් ෙපොලීසිෙයන් 
සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයනුත්  ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය 
ෙයොමු වන්නට  ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සඳහා අධ්යාපනික වග 

කීමකුත් තිෙබනවා. කනගාටුයි කියන්න, ඇතැම් මාධ්ය විසින් රිය 
අනතුරු වාර්තා කරන්ෙන් අපටත් රිය අනතුරක් කරන්න ආසා 
හිෙතන විධියටයි. රිය අනතුරක් කරන්න ආසා හිෙතන විධියට 
තමයි ඔවුන් රිය අනතුරු වාර්තා කරන්ෙන්. ඒ සඳහා ෙපළඹවීමක් 
ඇතිවන විධියටයි ඔවුන් එය වාර්තා කරන්ෙන්. මම දන්න තරමින් 
රිය අනතුරු බහුලවීම නිසා ඒ පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම 
සඳහා ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මාධ්යෙයන් 
ඉඩකඩක් ඉල්ලුවා. රියදුරා විතරක් දැනුවත් කරලා හරියන්ෙන් 
නැහැ, මඟියාත් දැනුවත් කරන්න ඕනෑ ෙන්. අපි ඉස්ෙකෝෙල් යන 
කාෙල් ඉස්ෙකෝලවලට ඇවිල්ලා එවැනි දැනුවත් කිරීමක් කළා. 
දැන් ඒක කරන්ෙන්ත් නැහැ ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමන්ලා මැදිහත් ෙවලා සෑම මාධ්යයකින්ම ඉඩකඩක් 
ඉල්ලාගන්න. රිය අනතුරු නිසා දවසකට 7ෙදෙනක් මැෙරනවා.  
අත-පය කඩා ගැනීම්වලට අමතරව  දවසකට 7ෙදෙනක් රිය 
අනතුරුවලින් මැෙරනවා. කී ෙදෙනක් සදාකාලික ආබාධිතයන් 
බවට පත්ෙවනවාද? ඒවා වාර්තා ෙවන්ෙන් නැහැ. රිය අනතුරු 
අවම කිරීම සඳහා  ෙපොදුෙව් සියලුම මහ ජනයා දැනුවත් කරන්න, 
ඔවුන්ෙග් ඔළුව හදන්න  මැදිහත් ෙවන්න. ඒ සඳහා  අවශ්ය 
වැදගත් ගුවන් කාලයක් මධ්යෙයන් ඉල්ලාෙගන පළල් ෙලස 
ජනතාව දැනුවත් කිරීමක් කරන්න. 

ඊළඟට,  පවාහනෙය් තිෙබන තරගය අවම කිරීම සඳහා වන 
රාජ්ය මැදිහත්වීම වැඩි කරන්න කියලාත් අපි ඉල්ලනවා. දුම්රිය 
පාර රට වෙට්ට එළන්න පුළුවන් රටක්, ෙම් රට. මාගලක් වාෙග් 
දුම්රිය පාර රට වෙට්ට එළන්න පුළුවන්. ඒ නිසා, ඒකට 
මූලිකත්වය ෙදන්න. ඒ වාෙග්ම, මඟී පවාහනය සහ භාණ්ඩ 
පවාහනය සඳහා ෙයොදා ගන්න පුළුවන් ගංගා පද්ධතියක් 
තිෙබනවා. ඒකටත් මූලිකත්වය ෙදන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 
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[ගරු ජයන්ත සමරවීර  මහතා] 
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ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
අවසාන වශෙයන්, ෙම් කාරණය මතක් කරන්නට ඕනෑ. පසු 

ගිය කාලෙය්, බඩු පවාහනය කරන  විශාල වාහන සාමාන්යෙයන් 
වාහන තදබදය තිෙබන ෙව්ලාවල පාෙර් ධාවනය කිරීම තහනම් 
කරලා තිබුණා. රාති දහෙය් ඉඳලා උෙද් හත වාෙග් කාලයක තමයි 
ඒවා ගමන් කෙළේ. නමුත්, දැන් ඒ නීතිය ෙවනස් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. දැන් විශාල කන්ෙට්නර් පාර මැද්ෙද් යනවා. ෙමෝටර් 
සයිකලය ආවා කියලා ඒවාට පශ්නයක් නැහැ. ඒෙක්  
රියැදුරුටවත්, කාටවත් ෙමොනවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. කන්ෙට්නර් 
රථය ෙමෝටර් සයිකලෙය් හැප්පුනාම ෙමෝටර් සයිකලය චප්ප 
ෙවනවා, ඒක පැදවූ මිනිහා මැෙරනවා. ඒ නිසා, එවැනි වාහන 
ධාවනය කිරීමට තිබුණු කාල සීමාව නැවත පනවන්න. 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මැතිතුමනි, -ඔබතුමා  රථවාහන 
ෙපොලීසිෙයන් අහලා බලන්න.- ෙම් කන්ෙට්නර් රථ නිසා තමයි 
වැඩිම accidents පමාණයක් දැන් සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ඒවා 
රාති දහෙය් සිට උෙද් හත අතර කාලය තුළ ධාවනය කරවීමට 
නැවත සලකා බලන්න කියන ෙයෝජනාව කරනවා. ඔබතුමාෙගන් 
විෙශේෂෙයන්  ඉල්ලනවා, ෙම් තිෙබන තරගය අවම කිරීම සඳහා 
රාජ්ය පවාහන පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීමට කටයුතු කරන්නය 
කියා. ඒ වාෙග්ම, රියැදුරන් පමණක් ෙනොෙවයි, මඟී ජනතාවත් 
ඉලක්ක කර, දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහනක් දියත් කරන්න. ඒ 
සඳහා මාධ්යයත් ෙයොදා ගන්නා හැටියට අවධාරණය කරමින්, 
ඔබතුමන්ලා ෙම් සම්බන්ධව දරන පයත්නය ගැන පසාදය පළ 
කරමින් මාෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි හයක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
 
[අ.භා. 5.08] 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ස්තුතිවන්ත වනවා, අද 

ඉතාමත් වැදගත් නිෙයෝග ෙදකක් පිළිබඳව කථා කිරීමට අවස්ථාව 
ලබා දීම පිළිබඳව.  මා හිතන්ෙන්, ෙමය පසු ගිය රජය ෙගන ඒමට 
තිබුණු නිෙයෝග කියලායි. අවුරුදු ෙදකකට ආසන්න කාලයක් තුළ 
ෙම් පිළිබඳව විමර්ශනය කර, ගරු අමාත්යතුමා විසින් ඉතාමත් 
වැදගත්, ඒ වාෙග්ම කාෙලෝචිත කටයුත්තක් හැටියට සලකා බලායි 
ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කෙළේ. ෙම් අවස්ථාෙව්දී එයට අදාළ      
සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි.  

අද ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කළ සෑම මන්තීවරෙයක්ම ෙම් 
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කර  තිෙබනවා. ශී ලංකාෙව් වාහන ලියා 
පදිංචි කිරීම්, ඒ එක්කම රියැදුරු පුහුණු පාසල් ලියා පදිංචි කිරීම් 
වැනි කාරණා සම්බන්ධව ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 2012 සිට 2016 දක්වා කරන ලද කාර්යයන් 
පිළිබඳව අප දන්නවා. ඒ වාෙග්ම, රිය අනතුරු සංඛ්යාව 
බැලීෙම්දීත් වර්ධනයක් ෙපන්නුම් කරනවාය කියන එක ගරු 
ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමාත් ඉතාමත් පැහැදිලිව කිව්වා. එතුමා 
නම් කථා කරන්ෙන්, සමහර ෙව්ලාවට  ඊෙය්-ෙපෙර්දා  -ෙම් 
අවුරුදු ෙදෙක්- තමයි රිය අනතුරු සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා.  

අද  මාධ්යය ඉතාමත් පබලව තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම එවැනි 
තත්ත්වයක් තුළ ලංකාෙව් රිය අනතුරු පිළිබඳව මාධ්ය තුළ 
ෙවනමම පවෘත්තියක් යනවා. පසු ගිය කාලෙය් රිය අනතුරකින් 
මරණයක් වුණාම කවුරුත් දන්ෙන් නැහැ; සන්නිෙව්දනය 
ෙවන්ෙන් නැහැ. රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට, එෙහම 
නැත්නම් ගුවන් විදුලි සංස්ථාවට තමයි ඒ පවෘත්තිය එන්ෙන්. පසු 
ගිය කාලෙය්ත් රෙට් රිය අනතුරු සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, 
අද එවැන්නක් සිද්ධ ෙවන ෙකොටම, -විනාඩි ගණනකින්-  
ලංකාෙව් සෑම තැනකටම ඒ පවෘත්තිය යනවා. ඒ එක්කම, පුවත් 
පත්වල, මාධ්ය තුළ ෙවනම  දැක ගන්නට පුළුවන්; දැන ගන්නට 
පුළුවන් තත්ත්වයක් අද ඇතිෙවලා  තිෙබනවා. අද ඉතාමත් 
කනගාටුදායක, අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකින් ෙමම අනතුරු සිදු 
වන බව අපි පැහැදිලිව පිළිගන්නට ඕනෑ. අද  සිද්ධ ෙවන වාහන 
අනතුරු දිහා බැලුවාම, ෙමෝටර් රථ ෙකොමසාරිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් කාරණෙය්දී ෙමොන විධියට  හැසිෙරන්නට 
ඕනෑද කියන එක සම්බන්ධව විෙශේෂෙයන්ම සැලකිලිමත් 
ෙවන්නට ඕනෑ. ෙම් ගැන කලිනුත් ෙම් සභාෙව් සඳහන් කරන්නට 
ඇති. 

ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිටින නිලධාරින්ෙග් 
සංඛ්යාව, ඒ වාෙග්ම රථවාහන ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරුන්ෙග් 
සංඛ්යාව වර්තමානෙය් ඉතාමත් අඩු තත්ත්වයක තිෙබනවා. 
ෙමෝටර් රථ පවාහන  ෙදපාර්තෙම්න්තුව අපට රියැදුරු බලපතයක් 
නිකම් ෙදන්ෙන් නැහැ. අපට බලපතයක් නිකුත් කරන ෙකොට 
ආදායමක් ගන්නවා. එෙහම නම්,  අවශ්ය පහසුකම් තිෙබන්නට 
ඕනෑ.  දිෙනන් දිනම බලපත ලබා ගැනීම සඳහා එන පිරිස අද වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම, ගාල්ල  දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්  රථවාහන 
ෙපොලිස් පරීක්ෂක නිලධාරින් ෙදතුන් ෙදනයි ඉන්ෙන්.  සමහර විට 
හිනිදුම, ෙනළුව වැනි දුෂ්කර පෙද්ශයක යම් සිද්ධියක් වුණාම  -
අනතුරක් වුණාම- ඒ නිලධාරිතුමා ෙබොෙහෝ විට යන්න ඕනෑ. 
අනතුරක් වුණාම, ෙපොලීසිෙසේ සමහරු කියනවා, ''ෙම් වාහන 
ටිකක් වැඩි ෙවන්න ඕනෑ. වාහන හතරක්, පහක්  ෙවන්න ඕනෑ'' 
කියලා. ඒ කියන්ෙන්, තව අනතුරු ටිකක් සිද්ධ ෙවන්න ඕනෑ 
කියන එකයි. ඊට පස්ෙසේ තමයි  ෙපොලීසිෙය් ඒ අදාළ නිලධාරි 
මහත්මයා යන්ෙන්. ඒ වාෙග්  අනතුරු සංඛ්යාව එකතු වන 
තත්ත්වයක් තුළ කටයුතු කිරීමක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ 
නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉතාමත් ෙකටි කාලයක් තුළ යම් 
යම් පරීක්ෂණ කරලා ෙපොලීසිෙය් OIC මහත්මයාට, Traffic OIC 
මහත්මයාට ෙහෝ රථවාහන අංශය භාර නිලධාරියාට ඒ වාහනය 
නිදහස් කරන්නට පුළුවන් සමහර අවස්ථා තිෙබනවා. නමුත් 
ෙලෙහසියට අද ෙපොලීසියත් කරන්න බලන්ෙන් ෙමොකක්ද, 
අනතුරු සංඛ්යාව එකතු වනකල් ඉන්නවා,  ගාල්ෙලන් ෙනළුවට 
එන්න ඕනෑ, තවලමට එන්න ඕනෑ කියලා.  ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා. ෙම්ක ෙවනස් කරන්නට ඕනෑ. අපි කාර්යක්ෂම 
ෙසේවාවක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් 
හිතවත්කම්වලට කටයුතු කරන බව පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. එම 
නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. අද ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට රැකියා නැති ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් රැකියා 
ඉල්ලාෙගන යනවා. ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ 
පුහුණුවීම් කළ, - ෙම් රෙට් අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය්- ඒ තුළින් දැනුම, 
අවෙබෝධය ලබා ගත්ත ෙබොෙහෝ පිරිස් අද ඉන්නවා. කරුණාකරලා 
නිලධාරීන් කිහිප ෙදෙනක් ෙම් සඳහා ඇතුළත් කරන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අවසන් කරන්නම්. ඒ 

විතරක් ෙනොෙවයි අපි ෙම් කාරණයත් ඉතාමත්ම පැහැදිලිව 
කියන්නට  ඕනෑ. රෙට් රිය අනතුරු සිදුවීම සම්බන්ධෙයන් අපි  
ඔබතුමන්ලාටම ඒ බර පටවන්නට සූදානම් නැහැ. අපි දන්නවා 
පවාහන පද්ධතිය ගැන විවිධ ෙචෝදනා තිෙබන බව. නමුත් ෙම් 
තත්ත්වය තුළ සිදු වන ඉතාමත්ම දරුණු අනතුරුවලදී රියැදුරන්ට 
ලබා ෙදන දඬුවම් පමාණවත් නැහැ කියලා මම කියනවා. දඬුවම් 
පමාණවත් නැහැ කියලායි මම කියන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ වැරදි කළ 
ෙකනා නැවත නැවත ඒ වැරදිම කරලා තිෙබනවා. ෙම් සඳහා 
විධිමත් නීති පද්ධතියක්, වැඩ පිළිෙවළක් අපි සූදානම් කර ගත යුතු 
ෙවනවා. අපි ෙම් නීති රීති, අණපනත් නැවත සංෙශෝධනය කරලා 
ෙහෝ ෙම් තත්ත්වෙයන් ෙබ්ෙරන්නට ඕනෑ කියන ඉල්ලීම මම 
කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙම් 
රෙට් ෙලොකු වගකීමක් තිෙබනවා. දුක් විඳින අහිංසක මිනිසුන් පාර 
මාරු වන විට, කහ ඉෙර් යන විට සිදු වන අනතුරුවලදී ලබාෙදන 
දඬුවම්  පමාණවත් නැහැ. අපි දන්නවා, වාහන අනතුරකින් 
මරණයක් වුණාට පසුව ඊට පසු දින සැකකාරයාට ඇප ෙදන 
තත්ත්වයට අද පත් ෙවලා තිෙබන බව. පැය 24ක් යන්නට ෙපර, 
මරණය ෙගදරට ෙග්න්නට ෙපර සමහර ෙවලාවට අධිකරණෙයන් 
සැකකාරයාට ඇප ෙදනවා. මම දන්ෙන් නැහැ අධිකරණ පද්ධතිය 
තුළ ෙම් කාරණය කුමන ආකාරයට ෙයෙදනවාද කියලා. නමුත් 
සමහර ෙවලාවට ෙම් වාෙග් තත්ත්වයන් තුළ ඇති වන මානසික 
තත්ත්වයන් තුළ ඉතාම අවාසනාවන්ත, අකාරුණික තත්ත්වයන්ට 
ෙම් රෙට් ජනතාව පත් ෙවනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම 
ඉල්ලීමක් කරනවා. විෙශේෂෙයන් ෙම් රෙට් පතිසංවිධානය විය යුතු 
ආයතනයක් තමයි ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව. වහාම 
ෙමය පතිසංවිධානය විය යුතුයි, ෙමහි කටයුතු කාර්යක්ෂම විය 
යුතුයි, මීට වඩා විනිවිද භාවෙයන් කටයුතු කළ යුතුයි. ෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළින් පාෙද්ශීය මට්ටමින්, දිසත්ික්ක මට්ටමින් 
ඒ ජනතාවට කාර්යක්ෂමව, කඩිනමින් ෙසේවාවක් ලබා ෙදන්නට 
ඕනෑ. ෙම් සඳහා අණපනත් තිෙබනවා නම් ෙග්න්න. අපි 
ලැහැස්තියි ඒවා ෙවනස් කරලා රෙට් ජනතාවට සාධාරණ, යුක්ති 
සහගත වැඩ කටයුත්තක් ෙම් රජය මඟින් කියාත්මක කරන්නට. ඒ 
සඳහා අපි බැඳී සිටිනවා, වගකීමක් ගන්නට ලැහැස්ති ෙවලා 
ඉන්නවා කියන කාරණය මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

6ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
 
[අ.භා. 5.15] 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 

අද විෙශේෂ වූ ආයතනයක් සම්බන්ධ පනතක් යටෙත් ෙගන එන 
ලද නිෙයෝග මඟින් සිදු කරන සංෙශෝධන තමයි ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන්ෙන් 

ෙම් රෙට් සමසත් ජනතාවටම ඉතාමත්ම සමීප සම්බන්ධතා ඇති 
කර ගන්නට තිෙබන, රෙට් පවාහන පද්ධතිය නිවැරදි 
ආකාරෙයන් සකස් කර ගන්නට වගකීම තිෙබන පධානම 
ආයතනය. ෙම් ආයතනය ගැන කථා කරනවා නම් අපට කරුණු 
කාරණා රාශියක්ම තිෙබනවා.  

නමුත් අද ෙම් නිෙයෝග මඟින් සංෙශෝධන ෙගන එන්ෙන් 
රියැදුරු පුහුණු පාසල් සම්බන්ධවයි. පවාහනය ගැන කථා කරන 
විට, මීට ෙපර කථා කළ ගරු මන්තීවරුන් කිව්වා, ෙම් රෙට් 
පාරවල් හදලා තිෙබනවා, වාහන ෙගනැල්ලා තිෙබනවා නමුත් 
මිනිසුන්ෙග් මනස හදලා නැහැ කියලා. ඒ බව කලින් හිටපු 
ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරෙයක්ම කිව්වා. එතුමාට ඒක ෙත්රිලා තිබීම 
ගැනත් මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමොකද, කාලයක් තිස්ෙසේ 
එතුමන්ලාට දැනුෙණ් නැහැ මිනිසුන්ෙග් මනස හැදිලා නැහැ 
කියලා. අපි ජනතාවෙග් මනස හදනවා නම් පධාන වශෙයන් 
මාර්ග නීති සම්බන්ධෙයන් ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් විෙශේෂ 
වැඩසටහන් කියාත්මක කරන්නට ඕනෑ. එක මන්තීවරෙයක් 
කිව්වා, ඒවා කියාත්මක කරන්නට රූපවාහිනිය ෙතෝරා ගන්න 
කියලා. රූපවාහිනිය ෙතෝරා ගත්තා කියලා පතිඵලයක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ කියලා මම හිතනවා. එයට ෙහේතුව ෙම්කයි. සමහර 
ෙවලාවට එවැනි නීති - රීති සම්බන්ධ වැඩසටහන්, දැන්වීම් ෙදස 
බලාෙගන ඉන්න රූපවාහිනිය නරඹන අෙප් ජනතාව ඒ තරම්ම 
කැමැති ෙවයිද කියා අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. හැබැයි, පාසල් 
පද්ධතියත් ඒක රාශි කරෙගන, පෙද්ශෙය් තිෙබන අනිකුත් 
ආයතනත් සමඟ එකතු ෙවලා, විෙශේෂෙයන්ම තිෙරෝද රථෙය් සිට 
ෙම් රෙට් තිෙබන මහා පරිමාණ වාහන රියැදුරන් දක්වා වූ සියලුම 
ෙදනා මාර්ග නීති සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් සකස ් කරන්න අපට 
පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාර්ග නීති කියාත්මක විය 
යුත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියා අප දන්නවා. අද තීවීලර් එකක  
රියැදුෙරක් ෙපොඩ්ඩක් ඉස්සර කරන්න ගියාම වාහනයක් බැරි 
ෙවලාවත් එයාෙග් පැත්තට ෙපොඩ්ඩක් ගිෙයොත්, ඔරවලා බලනවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, අනික් වාහනෙය් සිටින රියැදුරාට පරුෂ 
වචනෙයන් බණින්න තරම් පහත් තත්ත්වයකට අෙප් රියැදුරා 
වැටිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අප ෙම් ෙවනුෙවන් යම්කිසි වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරද්දි විෙශේෂෙයන්ම එක් එක් පාරවල්, 
මංමාවත් සම්බන්ධවත් විධිමත් වූ වැඩ පිළිෙවළක් අප ළඟ 
තිෙබන්න ඕනෑ.  

ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙබොෙහෝ ෙවලාවට 
හිතන්ෙන් ආදායම් ටික එකතු කරගන්නයි. ආදායම් එකතු 
කරගන්නා වැඩසටහන් තමයි එම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙබොෙහොම 
කියාත්මක වන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට 
ෙමෙහම පශ්නයකුත් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාහන ලියා පදිංචි කිරීම් සම්බන්ධව 
ෙබොෙහොම වැරදි සහගත මත සමහර ෙවලාවට සමාජෙය් 
තිෙබනවා. අප දන්ෙන් නැහැ, ඇත්තටම ඒ ෙදපාර්ත ෙම්න්තුව 
අස්ෙසේ ඒවා තිෙබනවාද කියා.  ෙමහි නිලධාරින්ට ෙවන් වූ කුටිෙය් 
අද එම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් ඉන්නවා මම දැක්ෙක් 
නැහැ. අද ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් නිෙයෝග ෙගන එන 
ෙවලාෙව් එම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරී මහත්වරු කවුරුවත් 
ඇවිත් නැහැ වාෙග් තමයි මට ෙපෙනන්ෙන්.  

ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුව විෙශේෂෙයන්ම ජනතාවෙග් මනස 
හදන ආයතනයකුත් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ ආයතනෙය් එක ෙකොටසක් 
ඒකට ෙවන් ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම ෙකොටසක් ෙවන් වුෙණොත් 
තමයි නිවැරදි රියැදුෙරක් ෙම් රෙට් බිහි කරන්න අපට හැකි 
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වන්ෙන් කියා මා විශ්වාස කරනවා. මාවතක රියැදුෙරකුට තිෙබන 
අයිතිය, මාවතක මගිෙයකුට තිෙබන අයිතිය, ඒ වාෙග්ම මාවතක 
වාහනයක් පදවන ආකාරය සම්බන්ධ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කිරීෙම් මූලික ආයතනය ෙමය විය යුතුයි. ෙමම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් වාහන ලියා පදිංචි කරලා විතරක් මදි. මම 
දන්ෙන් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මම ෙම් කාරණය අහන්න 
කැමැතියි. වාහනයක් ලියා පදිංචි කරද්දි අඩුම ගණෙන් අයිතිකරු 
ෙපනී සිටිය යුතුද? අයිතිකරු නැතිව වාහන ෙගොඩක් ලියා පදිංචි 
කරන බව අප දන්නවා. එෙහම නම් අඩු ගණෙන් වාහනයක 
අයිතිකරුෙවක්වත් හඳුනා ගන්නවාද, ෙම් ලියා පදිංචි කිරීෙම් 
ආයතනය? ෙම් ආදායම් එකතු කරනවා හා සමානව ෙම් සඳහාත් 
යම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. මා හිතන විධියට 
දැනට වාහන හැටතුන් ලක්ෂයක් පමණ තිෙබනවා. ඒවායින් එම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට විශාල මුදලක් එකතු ෙවනවා.  ෙම් වාහනවල 
ලියා පදිංචිය ඇතුළු අනිකුත් කරුණු, කාරණා ඒක රාශි ෙවද්දි 
විශාල මුදලක් එකතු ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, අප හැමෙදනාම 
කිව්ව හා සමානවම ෙහොඳ රියැදුෙරක් නිර්මාණය කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, ඒ රියැදුරාෙග් වගකීම ෙමොකක්ද, ඒ රියැදුරා 
පරිහරණය කරන වාහනය ඒ මාවත තුළ ගමන් කරන විට මගියාව 
ආරක්ෂා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ඒ රියැදුරා සතුව තිෙබනවාද 
කියන කාරණා තමයි අප බැලිය යුත්ෙත්.  

විෙශේෂෙයන්ම අප දන්නවා රියැදුරන් එක් එක් මානසික 
මට්ටම්වල සිටින බව. සමහර ෙවලාවට ෙගදර පශ්නයක් ෙවන්න 
පුළුවන්; සමාජෙය් පශ්නයක් ෙවන්න පුළුවන්; ෙවනත් පශ්නයක් 
ඔළුෙව් තියාෙගන යන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒ රියැදුරා වාහනයට 
නැග්ගාට පසුව ඒ සියලු පශ්න අමතක කරලා වාහනය ධාවනය 
කරෙගන යන්න පුළුවන් විධිෙය් වාතාවරණයක් අප සකස් 
කරන්න ඕනෑ.  

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
 

ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
 ෙම් ක්ෙෂේතය සම්බන්ධව මා දකින කරුණු, කාරණා ෙගොඩක් 

තිෙබනවා කථා කරන්න. හරි නම් ඒ කරුණු එකින් එක අරෙගන 
කථා කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඒ සඳහා ෙම් කාලය කිසිෙසේත්ම 
පමාණවත් නැහැ. ෙමම ආයතනය මඟින් මුදල් පතිපාදන ෙවන් 
කරද්දි විෙශේෂෙයන්ම මගියාෙග් සුබසාධනය සඳහාත්, මගියා 
ආරක්ෂා කරන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්නත් යම් මුදලක් 
ෙවන් කරන්න කියා මම ගරු අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
එම වැඩ පිළිෙවළ ගාමීය වශෙයන්, නැත්නම් නාගරික වශෙයන් 
අපට කියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ෙමම කටයුතු ෙවනුෙවන් 
කුමන ආයතන සම්බන්ධීකරණය කළ යුතුද, මාවෙත් රියැදුරන් 
හැසිෙරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, මගීන් හැසිෙරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන ෙම් සියලු කාරණා ගැන ෙහොඳ සමීක්ෂණයක් කරලා, 
 නිවැරදි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කෙළොත් පමණයි ෙම් රෙට් අනතුරු 
වැළෙකන්ෙන්; විනීත රියැදුරන් බිහි වන්ෙන්; විනීත මගියන් බිහි 
වන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න කාලය 
ලබාදුන්නාට ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. A. Aravindh Kumar. You have six 

minutes.  

[பி.ப. 5.22] 
 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 

 ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இன்  ேமாட்டார்வாகனச் சட்டத்தின் கீழான ஒ ங்கு 
விதிகளில் தி த்தம் ெகாண் வ வதற்காக இடம்ெப ம் இந்த 
விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  என  க த் க்கைள ம் 
கூ வதற்கு வாய்ப் க் ெகா த்ததற்காக உங்க க்கு என  
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். இந்த 
நாட் ேல அரச திைணக்களங்கள், அதிகாரசைபகள், நியதிச் 
சைபகள் என்  பல்ேவ  அரச ைறகள் மக்களின் 
நல க்காக ஏற்ப த்தப்பட் க்கின்றன. அவற்றில் 

ன்னணியில் இ க்கும் ஒ சில அரச ைறகளிேல 
ேமாட்டார்வாகனப் பதிவாளர் திைணக்களத்ைத ம் நாங்கள் 
குறிப்பிட ம். இந்தத் திைணக்களமான  அரச 

ைறயிேல ஒ  க்கிய பங்ைக வகிக்கின்றெதன்பைத 
நாங்கள் அைனவ ம் அறிேவாம். அந்த வைகயிேல 
பார்க்கும்ேபா  இந்தத் திைணக்களத்தின் பல்ேவ  ேசைவகள் 
மக்க க்குப் ேபாய்ச்ேசா்ந்தா ம் அதிேல பல்ேவ  குைறபா  
கைள ம் எங்களால் பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  

எம  நாட் ேல ேமாட்டார் வாகனம் ெதாடர்பான 
பல்ேவ  சட்டங்கள் இயற்றப்பட் க்கின்றன. அைவ 
சாியாக அ ல்ப த்தப்ப கின்றனவா? அவ்வாறான 
சட்டங்கள் அைனவரா ம் மதிக்கப்ப கின்றனவா? மக்கள் 
சட்டங்கைள மதித் ச் ெசயற்ப கின்றார்களா? என்ற 
ேகள்விைய நாங்கள் எ ப் ம்ேபா  "இல்ைல" என்ற 
பதில்தான் கிைடக்கும். நாங்கள் பல்ேவ  நா க க்குப் 
ேபாகின்ேறாம். அங்கி க்கும் ேமாட்டார் வாகனச் 
சட்டங்கைள ம் ேபாக்குவரத் ச் சட்டங்கைள ம் நாங்கள் 
அறிகின்ேறாம். அங்குள்ள சாரதிகள் மற் ம் ெபா  மக்கள் 
எவ்வா  அச்சட்டங்கைள மதித் ச் ெசயற்ப கின்றார்கள் 
என்பைத ம் நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். அவ்வாறானெதா  
நிைலைம எம  நாட் ேல இ க்கின்றதா? என்ற ேகள்விைய 
எ ப்பினால் அதற்கும் "இல்ைல" என்ற பதிேல எஞ்சிநிற்கும்.  

விேசடமாக, இன்  சாரதி அ மதிப்பத்திரம் வழங்கல் 
என்ப  ஒ  வியாபாரமாக  மாறிப் ேபாயி க்கின்ற . 
தகுதி ள்ளவர்கள் சாரதி அ மதிப்பத்திரத்ைதப் ெப கின் 
றார்கள்; அதில் எவ்வித  பிரச்சிைனக்கும் இடமில்ைல. 
ஆனால், அதற்குத் தகுதியற்றவர்க ம் சாரதி அ மதிப் 
பத்திரத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்வைத நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். 
கல்வியறி  இல்லாதவர்க ம் சாரதி அ மதிப்பத்திரத்ைதப் 
ெபற் க்ெகாள்கிறார்கள். அவயங்கைள இழந்த ஒ சிலர்கூட 
சாரதி அ மதிப்பத்திரங்கள் ெபற்றி ப்பதாக நாங்கள் 
அறிகிேறாம். அப்ப ெயன்றால் இ  எவ்வா  சாத்திய 
மான ? என்பைத நாங்கள் மிக ஆழமாக ேநாக்க 
ேவண் யி க்கின்ற . நம் நாட் ல் பின்கதவால் ேபாய், சாரதி 
அ மதிப்பத்திரத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய அவலகர 
மான நிைலைம இ ப்பைத நாம் இத டாகப் பார்க்கக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற . இவ்வா  ெசய் ம்ேபா  - 
தகுதியற்றவர்கள் அல்ல  ைறயற்றவர்கள் வாகன சாரதி 
அ மதிப் பத்திரங்கைளப் ெப வதன் லம் - தி 
விபத் க்க ம் மனித உயிாிழப் க ம் மனிதர்கள் 
அவயவங்கைள இழப்ப ம்தான் இடம்ெப கின்றன. அதன் 
பலாபலன்களாக  அவர்கள் வாழ்நாள் ரா ம் டங்கிப்ேபாய் 
கிடக்கின்ற ஓர் அவலத்ைதத்தான் காண கிற . ஆகேவ, 
இதைனத் த க்கச் சட்டத்தில் மிக ஆழமான, அ த்தமான 
தி த்தங்கைளக் ெகாண் வர ேவண் ம். அவ்வா  
ெகாண் வந்தால்தான் இவ்வாறான மனித இழப் கைளத் 
த க்க ம்.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

இன்  ச்சக்கரவண் கைளச் ெச த் ம் சாரதிகள் 
பற்றி ம் பல்ேவ  விமர்சனங்கள் இ க்கின்றன. ச்சக்கர 
வண் கைளச் ெச த் ேவார் பல க்குச் சாரதி அ மதிப் 
பத்திரம் இல்ைலெயன்  ெசால்கிறார்கள்.  இளம் வயதினர் 
பலர் ச்சக்கரவண் கைளச் ெச த் வைதப் பார்க்கக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற . அவர்களில் ெப ம்பாலாேனார் 
சாரதி அ மதிப்பத்திரம் இல்லாமல் ச்சக்கரவண் கைளச் 
ெச த் கிறார்கள் என்ற குற்றச்சாட்  பரவலாக 
இ க்கின்ற . இவ்வாறான நடவ க்ைககைள எந்த 
வைகயி ம்  ஏற் க்ெகாள்ள ம் யா ; அ மதிக்க ம் 

யா . ஆகேவ, இதி ம் எம  சட்டத்தின் மிக உச்சக்கட்ட 
அ த்தத்ைதப் பிரேயாகிக்க ேவண் ம். ச்சக்கரவண் ச் 
சாரதிகள் ெப ம்பா ம் தம  அன்றாட பிைழப் க்காகத் 
ெதாழிைல ேமற்ெகாள்கிறார்கள். அதில் எவ்வித மாற் க் 
க த் க்கும் இடமில்ைல. ஆனால், தகுதியற்றவர்கள் 
இவ்விடயத்தில் இறங்கும்ேபா  அவர்கள் மனித 
உயிர்கேளா  விைளயா கிறார்கள் என்பைதப் ாிந்  
ெகாள்ளாமல் ெசயல்ப வ தான் இங்கு விசனத் க்குாிய ஒ  
விடயமாக ள்ள .  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
You have one more minute, Hon. Member. 
 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
எனேவ, இவ்வா  ெசயற்ப பவர்கைளத் ெதளி ப த்  

வதற்காக அவ்வப்ேபா  ெசயலமர் கைள நடத்த ேவண் ம். 
அவ்வா  ெசய்வத டாக அவர்கள் ெசய்வ  பிைழ - தவ  
என்பைதச்  சுட் க்காட்டக்கூ யதாக இ க்கும்.  

இன்  ேமாட்டார் ேபாக்குவரத் த் திைணக்களத்தில் 
ேமாட்டார் வாகனப் பாிேசாதகர்கள் - motor vehicle examiners 
மிகக் குைறவானவர்கேள இ க்கிறார்கள். இன்  ஒ  விபத்  
நடந்தால் சம்பந்தப்பட்ட வாகனங்கைளக் காவல் ைறயினர் 
காவல்நிைலயத் க்குக் ெகாண் ேபாவதால் அவ்வாகனங்கள் 
அவர்களின் கட் ப்பாட் ன்கீழ் ெகாண் வரப்ப கின்றன. 
அவ்வாறான வாகனங்கள் ேமாட்டார் வாகனப் பாிேசாதகர்கள் 
வந்  பாிேசாதித்த பின்ேப வி விக்கப்ப கின்றன. இவ்வா  
அப்பாிேசாதகர்கள் காவல் நிைலயத் க்கு வந்  வாகனங் 
கைளப் பாிேசாதைன ெசய்வதற்கு மிக நீண்டகாலம் 
எ க்கின்ற . இதனால் வாகனச் ெசாந்தக்காரர்கள் 
ெசால்ெலாணாத் ன்பங்க க்கு கம்ெகா ப்பைதப் 
பார்க்கின்ேறாம்.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Please wind up. 

 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Please give me another minute, Sir.  

இன்  ெபா வாக அைனத்  வாகன உாிைமயாளர்க ம் 
கடன ப்பைடயிேல வாகனங்கைளப் ெப கிறார்கள். இந் 
நிைலைமயில்  அவர்களின் வாகனங்கள் காவல் நிைலயத்தில் 

மிக நீண்ட நாட்கள் இ க்கும்ேபா  பல்ேவ  கடன் சுைம 
க க்கு உள்ளாகிறார்கள். ஆகேவ, இதைனத் த ப்பதற்கு 
வாகனப் பாிேசாதகர்களின் எண்ணிக்ைகைய அதிகாிக்க 
ேவண் ம். அதன் லம், சாரதி அ மதிப் பத்திரத்திற்கு 
விண்ணப்பித்தவர்கள் அதைனப் ெப வதற்கான தாமதத் 
ைத ம்  நிவர்த்தி ெசய்ய ம். 

கைடசியாக, இந்  சமயத்தில் யமன் எ ைம மாட் ன்மீ  
வந் தான் மனித உயிைரக் கா  ெகாள்வதாக ஓர் ஐதீகம் 
இ க்கின்ற . ஆனால், இந்த ந ன கத்தில், விேசடமாக 
எம  நாட் ேல யமன் எ ைம மாட் ல் வ வதில்ைல;  
ேப ந் களின் உ விேல, அதி ம் விேசடமாக தனியார் ைற 
ேப ந் களின் உ விேலதான் வ கிறான். இவ்வா  வ ம் 
யமன் மனித உயிர்கைளக் கா ெகாள்கிறான். இதனால் 
தனியார் ைற பஸ் வண் களில்தான் யமன் அதிகமாகப் 
பயணிக்கின்றாேரா என்ற சந்ேதகம் இந் க்களாகிய 
எங்க க்கு இ க்கின்ற . ஏெனனில், தனியார் ைற பஸ் 
வண் களால்தான் அதிகமான விபத் க்க ம் அதிகமான 
மனித உயிர்கள் கா ெகாள்ளப்ப த ம் இடம்ெப கின்றன.  

இந்த ேநரத்தில் இன் ம் அதிகமான விடயங்கைளப் ேபச 
ேவண் யி க்கின்ற . ஆனால், ேநரம் ேபாதா . ெகளரவ 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்களின் கட்டைளக்கு 
அ பணிய ேவண் ய கட்டாய ம் இ க்கின்ற . எனேவ, 
இந்த நாட் ேல ெகாண் வ ம் சட்டத்ைதச் சாியாக  
நைட ைறப்ப த்த ேவண் ம். ஒவ்ெவா  பிரைஜக்கும் 
நாட் ன் சட்டத்ைத மதிக்க ேவண் ெமன்ற ேதைவயி க் 
கின்ற ; கட் ப்பா  இ க்கின்ற ; கடைம இ க்கின்ற . 
ஆகேவ, நாங்கள் சட்டத்ைத மதிப்ேபாமாக! என்  
ேகட் க்ெகாண் , சந்தர்ப்பமளித்தைமக்கு மீண் ம் நன்றி 
கூறி, விைடெப கின்ேறன். வணக்கம். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු චන්දිම ග මෙග් මන්තීතුමා.  ඔබතුමාට විනාඩි 

6ක කාලයක් ෙවන්වී තිෙබනවා. 

 
 

[අ.භා. 5.31] 
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ස්තුතියි. 

අද දින ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 1939/4 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ,  රියදුරු පාසල්, රියදුරු උපෙද්ශක 
සහ සහකාර රියදුරු උපෙද්ශක සම්බන්ධෙයන් වන නිෙයෝගය  
සහ 1946/10 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ,  
ත්යාග සහ දිරි දීමනා අරමුදල කළමනාකරණය සහ පරිපාලනයට 
සම්බන්ධ නිලධාරින්ෙග් තනතුරු සංෙශෝධනය  සම්බන්ධෙයන් වූ  
විවාදයට සහභාගිවීමට ලැබීම සතුටට කරුණක්.  

ෙම් විවාදෙය්දී මන්තීවරු විවිධ අදහස් පළ කළා. 
විෙශේෂෙයන්ම අද  රියැදුරු පාසල්වල කියාත්මක වන අය කිරීම් 
සම්බන්ධ ගැටලුවක් තිෙබනවා. අද රියැදුරු බලපතයක් ගන්න 
ගියාම ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව අය කරන මුදල 
වාෙග් කිහිප ගුණයක මුදලක් රියැදුරු පාසල්වලින් අය කරනවා. 
ෙමහිදී නිශ්චිත මුදලක් සඳහන් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ සම්බන්ධව 
පශ්න කළාම,  පුහුණුවීමට ලබලා ෙදන පහසුකම් මත ෙමම 
අයකිරීම් ෙවනස් ෙවනවා කියලායි කියන්ෙන්. එහි අවම මුදල සහ 
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උපරිම මුදල නියම කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම වාර කීයක් පුහුණු 
ෙවන්න අවකාශ තිෙබනවාද කියා සඳහන් කරලා  ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් සාධාරණ මුදලක් නියම ෙවන්න ඕනෑ කියා මම 
විශ්වාස කරනවා. ෙමොකද, නැත්නම් රියැදුරු පාසල්වලින් එක එක 
මිල ගණන් තමයි අය කරන්ෙන්.  

ෙමෝටර් රථ පරීක්ෂකවරුන් ගැන කථා කරනෙකොට ෙම් ෙද් 
කියන්න ඕනෑ.  රියැදුරු බලපතය ගන්න ගියාම ෙමෝටර් රථ 
පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව අය කරන මුදලට සමාන මුදලක් ෙම් 
නිලධාරිනුත් අය කරනවා. ෙම්වා අයථා අය කිරීම්. ඒ නිසා ෙම් 
අයථා අය කිරීම් සම්බන්ධෙයන් සාධාරණයක් ෙවන්න ඕනෑ.  

ෙමම ගරු සභාෙව් විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් වුණා, ෙමෝටර් රථ 
පරීක්ෂකවරුන්ෙග් හිඟයක් තිෙබනවා කියලා. හිඟයක් තිෙබනවා 
නම්, ඉදිරිෙය්දී සහායක පරීක්ෂකවරුන් පත් කිරීෙම් හැකියාවක් 
තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් ගැන කථා කෙළේ අවුරුදු ගණනාවක් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු උදවිය. අවුරුදු ගණනක් ෙම් රට පාලනය 
කරපු උදවිය දැන් කියනවා, ෙමච්චර නිලධාරින් ගණනක් අඩුයි 
කියලා. ඒ කාලෙය් ඒවා දැක්ෙක් නැද්ද දන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අධිෙව්ගී මාර්ගවල  වාහන 
ධාවනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් වූ කාරණා ගැන ෙම් ෙමෝටර් වාහන 
පනත යටෙත් වූ නිෙයෝගවල ෙකොතැනවත් සඳහන් වී තිෙබනවා 
මම දැක්ෙක් නැහැ. අධිෙව්ගී මාර්ග පරිහරණය කරන්න පටන් ගත් 
මුල් කාලෙය් නම් විවිධ දැනුවත් කිරීම් මාධ්ය හරහා සිද්ධ වුණා. 
නමුත් දැන් ඒවා සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. කාර්මික ෙදෝෂ සිද්ධ 
වුණාම ඒ ෙවනුෙවන් ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? හදිසි 
තදබදයක් ඇති වුණාම  ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද?  
හදිසියක් වුණාම එතැනින් ගැලවිලා යන්න තිෙබන මාර්ගයට අපි 
කියනවා escape zone කියලා. Escape zone පරිහරණය කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් නි ර්ෙද්ශ ෙම් නිෙයෝගවල ඇතුළත් ෙවලා තිෙබන 
බවක් මම දැක්ෙක් නැහැ. අධිෙව්ගී මාර්ගවල ය නෙකොට අපි 
දකිනවා, එෙහන් ෙමෙහන් දාලා ඉස්සර කරෙගන යනවා. ෙම්වා 
සම්බන්ධෙයන් මීට වැඩිය කමවත් පුහුණුවීමක් ෙදන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම ෙමම ගරු සභාෙව්දී අද විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් ඇහුවා, 
පමිතිෙයන් ඉහළ රියැදුරු පාසල් පවත්වාෙගන යනෙකොට අවුරුදු 
21ට වැඩි බලපතලාභිෙයකු විසින් "L" board එකක් පාවිච්චි 
කරලා තවත් ෙකනකු පුහුණුකිරීම සම්බන්ධෙයන් ගන්නා වූ කියා 
මාර්ගය ෙමොකක්ද කියලා. ඒවා පමිතියානුකූල පුහුණුවීම් 
ෙනොෙවයි. අපි පමිතියක් ගැන කථා කරද්දී, "L" board එකක් 
ගහෙගන තව ෙකෙනක් උගන්වනවා නම්, එතැන පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමහිදී කියන්න ඕනෑ, පමිතිය සම්බන්ධව 
විශාල ගැටලු තිෙබන බව.   

ෙමෝටර් රථ පරීක්ෂකවරුන්ෙග් කියාකලාපය 
සම්බන්ධෙයනුත් ෙමම ගරු සභාෙව් කථා කළා.  ෙමෝටර් රථ 
පරීක්ෂකවරුන් හිඟ නිසා ඇත්තටම ෙගන්නා ගන්න හරි අමාරුයි. 
ඒ වාෙග්ම ෙමම ගරු සභාෙව් කථා වුණා, ෙහොඳ පාරවල් 
තිෙබනවා; පාරවල් ෙහොඳ නිසා  රියැදුරු මහත්වරු අධික 
ෙව්ගෙයන් ධාවනය කරනවා; වාහන හැප්ෙපනවා; මිනිසුන් 
අනතුරට පත් ෙවනවා කියලා. ඒක ඇත්ත. හැබැයි, 
පමිතියානුකූලව රියැදුෙරක් බිහි කෙළොත් තමයි ඒ රියැදුරා 
පමිතියකින් යුතුව වාහන පදවන්ෙන්. අපි දන්නවා, අෙප් රටට 
වැඩිය ෙහොඳ පාරවල් දියුණු රටවල තිෙබන බව. හැබැයි, ඒ රටවල 
රියැදුරන් වගකීමකින් ෙතොරව වාහන ධාවනය කරන්ෙන් නැහැ. 
පමිතිය ගැන කථා කරද්දී, අෙප් රෙට් රියැදුරු උපෙද්ශකවරුන්ෙග් 
ගැටලුව ගැන විවිධ අදහස් පළ කළා; රියැදුරු පාසල්වල ඉඩකඩ 
ගැන කථා කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙද්ශීය රටවල 
රියැදුරු පාසල්වලට ආෙව්ණික වුණු ධාවන පථයක් තිෙබනවා. 

ඒ ධාවන පථෙය් සියලුම මාර්ග සලකුණු තිෙබනවා; traffic 
lights තිෙබනවා; roundabouts තිෙබනවා. අනිකුත් රටවල 
රියැදුරන් පුහුණු කිරීෙම් පාසල්වල ධාවන පථ පවා තිෙබනවා. 
හැබැයි, අෙප් රෙට් එෙහම ඒවා නැහැ. ෙමෝටර් වාහන පනත 
යටෙත් නිෙයෝග ෙදකක් ගැන විවාද කරද්දි විපක්ෂෙය් මන්තීවරු 
ෙම් විධියට අදහස් පළ කරනවා නම්, "රියැදුරු පාසල්වලට ධාවන 
පථයක් අවශ්යයි" කියලා කියන දවසට ෙමතුමන්ලා ෙමොනවා 
කියයිද කියලා මට හිතාගන්න බැහැ. නිවැරැදිව ෙම් කටයුත්ත 
කරන්න නම් රියැදුරන් අතින් සිදු වන අනතුරු ෙබොෙහොම අඩු 
රටවල් එක්ක අෙප් රටත් සංසන්දනය කරන්න ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා, ගරු 

මන්තීතුමනි. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ඒ සංසන්දනය කිරීම තුළින් තමයි අපට නිවැරැදි මාර්ගයකට 

අවතීර්ණ ෙවන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්.  එෙහම නිවැරැදි මාර්ගයකට 
අවතීර්ණ වීම තුළින් තමයි අපට ෙම් කටයුත්ත ෙහොඳින් කරන්න 
හැකියාව ලැෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව්දී සමහර 
මන්තීවරුන් කසි කබල් වාහන ගැන කථා කළා. පසු ගිය කාලෙය් 
ෙගනාෙව් කසි කබල් වාහන ෙනොෙවයි, බඩ් කරපු වාහනයි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. තීරු බදු පවා නිසි පරිදි ෙනොෙගවා, 
ෙහොරට කෑලි කෑලි ෙගනැල්ලා ඇමුණුවා. කෑලි ඇමුණුවාට පස්ෙසේ 
ෙම් වාහන ලියා පදිංචි කරන්න බැහැ. ඒ වාහනවලට අංක නැහැ. 
ෙම් වාහන ධාවනය කෙළේ ෙහොර ෙනොම්මර ගහෙගනයි. දැන් 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා කසි කබල් වාහන ගැන කථා කරනවා. 
එතුමන්ලා ෙරදි ඇඳෙගනද කථා කරන්ෙන් කියලා මම අහනවා. 
ෙම්ක තමයි ඇත්ත. පසු ගිය රජය කාලෙය් ජාවාරමක් විධියට 
වාහන ෙහොරට ෙගනැල්ලා, බඩ් කරලා පාරට දැම්මා. විවිධ 
කමවලින් ඒවාට අංකත් ලබා දුන්නා. හැබැයි, ඒ අංක ඔක්ෙකොම 
ෙහොර අංක. ඒ වාෙග් පසු බිමක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද උපෙද්ශකවරුන්ෙග් 
පමිතිකරණය ගැන කථා කරනවා නම් අවම සුදුසුකම හැටියට 
සාමාන්ය ෙපළ සමත් ෙවලා තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම තමන් 
සතුව තිෙබන රියැදුරු බලපතය ලබා ගත් දිනෙය් සිට අවුරුදු 
පහක seniority එකක් තිෙබන්න ඕනෑ. සහකාර 
උපෙද්ශකවරෙයකුෙග් අවම සුදුසුකම තමයි, අට පාස් ෙවලා 
තිබීම. ෙම් වාෙග් පමිතිකරණයක් තමයි කරලා තිෙබන්ෙන්. 
එවැනි පමිතිකරණෙයන් යුක්ත උපෙද්ශකවරුන් අතින් බිහි වන 
රියැදුරන් විනයානුකූල රියැදුරන් බවට පත් කරන්න හැකි ෙවයි 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ තත්ත්වය ෙත්රුම් ගන්ෙන් නැතිව 
නිකම් විෙව්චනය කිරීම විතරක් පමාණවත් ෙව්වි කියලා මා 
හිතන්ෙන් නැහැ. උපෙද්ශකවරුන් පත් කිරීෙම්දී සිදු වන අයථා 
අඩු පාඩු ආවරණය කරන කමෙව්දයක් ෙම් නිෙයෝග මඟින් 
හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා. ෙමෙහම ගිෙයොත් ෙපොඩි ෙපොඩි රියැදුරු 
පාසල්වලට ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියලා තවත් මන්තීවරෙයක් 
ඇහුවා. ඒ ෙපොඩි ෙපොඩි රියැදුරු පාසල් නිරායාසෙයන්ම මහා 
පරිමාණෙය් රියැදුරු පාසල් බවට පත් ෙව්වි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
රියැදුරන් පුහුණු වීම කමවත් ෙවන්ෙන් නැත්නම්, පමිතිය 

ඉහළ යන්ෙන් නැත්නම්, අෙප් රටට විනීත රියැදුරන් බිහි කිරීම 
සදාකාලික සිහිනයක් පමණයි කියලා පකාශ කරමින් මම නිහඬ 
වනවා. ස්තුතියි.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Mylvaganam 

Thilakarajah. You have six minutes. 
 
[பி.ப. 5.39] 
 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

நைடெப கின்ற ேமாட்டார் வாகனச் சட்டத்தின் கீழான 
ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பான விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  
உைரயாற் வதற்கு வாய்ப்பளித்தைமக்கு உங்க க்கு நன்றி 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இந்த ஒ ங்குவிதிகளின் தி த்தத் 
தி டாகச் சாரதிப் பயிற்சிப் பாடசாைலகைளப் னரைமத்தல், 
சாரதிப் ேபாதனாசிாியர்கள் மற் ம் உதவிப் ேபாதனாசிாியர் 
க க்கான ஒ ங்கு ைறகைளப் பிரகடனப்ப த் தல்  
என்பன பற்றி ம் குறிப்பி வ  என  ேநாக்கமாக 
இ க்கின்ற . குறிப்பாக, இந்த நாட் ள்ள கல்வி ைற 
ெதாடர்பாகப் பல்ேவ  விமர்சனங்கள் இ க்கின்றன. இந்தக் 
கல்வி ைறயில் மாற்றத்ைத ஏற்ப த்தேவண் ம். 
அத டாகத்தான் உலக ஒ ங்கு ெசன் ெகாண் க்கின்ற 
பாைதக்குள் நாம் இைணந் ெகாள்ள ம் என்ற வாதம் 

ன்ைவக்கப்ப கின்ற . என்றா ம், எம  நாட் ல் 
இ க்கின்ற கல்வி ைற மிக ம் பைழைமயான, ப்பிக்கப் 
படாத ஒ  நிைலயில் இ ப்பைத நாம் அைனவ ம் அறிேவாம். 
அத் டன், அ  ஒ  பாாிய ேவைலத்திட்ட மாகும். 
அேதேபால்தான், இந்தச் சாரதிக் கல்விகூட, ைறைமப் 
ப த்தப்பட ேவண் ய ஒ  விடயமாகும். அத் டன், உலக 
நடப் கைள, உலக ஒ ங்குகைள, ந னங்கைள 
உள்வாங்கேவண் ய விடயமாக ம் அ  இ க்கின்ற .  

இன்ைறய நாட்களில் ஊடகங்களில் ஒளி, ஒ  பரப் கின்ற 
ெசய்திகைளப் பார்ப்ேபாமாக இ ந்தால், ெதாைலக்காட்சியில் 
விபத் ச் ெசய்திகைள அறிவிப்பதற்ெகன்ேற ஒ  தனியான 
அங்கத்ைத ைவத் க்ெகாண் , அவற்ைற ஒளிபரப் கின்ற 
அள க்கு விபத்  என்ப  ஒ  நாளாந்த நிகழ்வாக 
மாறியி க்கின்ற . ெதாைலக்காட்சி நி வனங்கள் அல்ல  
வாெனா  நி வனங்கள் அத்தைகய ெசய்திக க்கான 
ேநரத்ைத segment என ஒ க்கிைவத் க்ெகாண் , அவற்ைற 
ஒளி, ஒ பரப் கின்ற அள க்கு மாறியி க்கின்றன. இதன் 
அ ப்பைடயில் அ  எங்ேக தி த்தப்பட ேவண் ெமன்றால், 
சாரதிெயா வர் அ ெதாடர்பான கல்விைய ைறயாகப் 
ெபற் க்ெகாண் ள்ளாரா? என்ற நிைலயி ந்  ஆரம்பிக்க 
ேவண் ம். அந்த வைகயில், இன்  இச்சைபயில் ன்ைவக்கப் 
பட் க்கின்ற சாரதி பயிற்சிப் பாடசாைலகள் சம்பந்தமான 
அல்ல  சாரதிப் ேபாதனாசிாியர்கள் சம்பந்தமான ஒ ங்கு 
விதிகைள உள்வாங்கேவண் ய  தவிர்க்க யாத ; 
கட்டாயமான .  

அேதேநரத்தில், நாங்கள் அவதானிக்கேவண் ய விடயம் 
என்னெவன்றால், ெவ மேன சாரதிப் பாடசாைலக க்கான  

அல்ல  ேபாதனாசிாியர்க க்கான ஒ ங்குவிதிகைள மாற்றி 
யைமப்பத டாக மாத்திரம் ைறயான ேபாக்குவரத் க் 
கலாசாரம் ஒன்ைற இந்த நாட் க்குள் ெகாண் வர மா? 
என்பதாகும்.  இந்த ஒ ங்குவிதிக டன்கூடேவ, ேபாக்குவரத் 

ப் ெபா ஸ் பிாிவின ம் கல்வி அைமச்ேசா  ெதாடர் ைடய 
இன் ெமா  பிாிவின ம் ந ன ெதாழில் ட்பங்கைள 
உள்வாங்கக்கூ ய விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப அைமச்ேசா  
இைணந்ததான ஒ  ெபா  ேவைலத்திட்டெமான்ைற 

ன்ைவப்பத டாக மாத்திரம்தான் எம  நாட் ல் 
ைறயான ேபாக்குவரத் க் கலாசாரம் ஒன்ைறக் ெகாண் வர 

ம் என்  நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
நாங்கள் பல ெவளிநா க க்குச் ெசல்கின்ேறாம். அங்கு ந ன 
ெதாழில் ட்ப மாற்றங்கேளா  இைணந்  எவ்வா  
ேபாக்குவரத்  ைறைம ைகயாளப்ப கின்ற  என்பைதப் 
பார்க்கின்ேறாம். நம  நாட் ல் இ ப்ப ேபால, 
ேபாக்குவரத் ப் ெபா ஸார் ஒளிந்தி ந்  - மைறந்தி ந் , 
சாரதி தவ  ெசய்தபின், அந்தத் தவ க்கான தண்டைனைய 
வழங்குவதற்காகேவா, அல்ல  மாத இ தியில் அவர்க க்கு 
வழங்கப்பட் க்கின்ற இலக்குகள் எனப்ப கின்ற targetஐ 
அைடவதற்காகேவா தண்டப்பணத்ைத அறவிட் , ேபாக்கு 
வரத் க் குற்றங்கைள ஒ  வ மான லமாக மாற் கின்ற 
நிைலைம காணப்ப கின்றதா? தி விபத் க்கைளக் குைறப் 
பதற்கான ைறயான, ஒ ங்கான சாரதிகைள உ வாக்கு 
வதற்கான திட்டங்கள் வகுக்கப்பட் க்கின்றதா? என்  
பார்க்கின்றேபா , அவற்றில் நாங்கள்  தைலகீழாகேவ 
இ க்கின்ேறாம். அதாவ , விபத் க்கைள ஒ  வ மான 

லமாக மாற்றிவிட் , அதன் லம் வ மானத்ைதப் ெபற் க் 
ெகாள்கின்ற ைறைமதான் இங்கு இப்ெபா  
ஊக்குவிக்கப்பட் க் ெகாண் க்கின்ற . இந்தத் தண்டப் 
பணங்களி டாக அரசாங்கத்திற்கு ேநர யாக வ மானம் 
வ கின்ற அேதேவைள, மைற கமான வ மானெமான்ைறப் 
ெபற் க்ெகாள்கின்ற - ைக ட்டல் ெபற் க்ெகாள்கின்ற 
ேவெறா  நிைலக்கு அதிகாாிகைள ஊக்குவிக்கின்ற நிைலைம 

ம் காணப்ப கின்ற . எனேவ, இவற்ைறக் க த்தில் 
ெகாண்  நம  நாட் ல் ைறயான  ேபாக்குவரத் க் 
கலாசாரெமான்ைறக் ெகாண் வரேவண் ம்.  

சாரதிப் ேபாதனாசிாியர்களின் தரத்ைத உயர்த் வதற்கு, 
அ ெதாடர்பில் தனியானெதா  பாடெநறி ம் அந்தப் 
பாடெநறிைய வழிப்ப த்தி நடத் வதற்குத் தனியான 
பாடசாைல ைறைமெயான்ைற ம் உ வாக்குவத டாக 
மாணவர்க க்குப் - பயி நர்க க்குப் ேபாக்குவரத் க் 
கலாசாரம் பற்றிய அறிவிைன வழங்க ம். இ  மனித 
நாகாிகத்தில் மிக க்கியமானேதார் அம்சமாகும். எனேவ, 
இந்த ேபாக்குவரத் க் கலாசாரம் பற்றிய ைறயான 
கல்விையச் சி  பராயத்தி ந்ேத அளித்  வரேவண் ம். 
ஆரம்ப காலத்தி ந்ேத ‘ேபாக்குவரத் ’ என்பதன் க்கியத் 

வத்ைத, அதன் ெப மதிைய, அதனால் ஏற்படக்கூ ய 
விைள கைளத் ெதளி ப த் வதன் லம் வ ங்காலச் 
சந்ததியிைன ைறயாக உ வாக்க ெமன நான் 
நிைனக்கின்ேறன்.  

இந்த நாட் ல் உள்நாட்  த்தெமான்  நிகழ்ந்தெதன்ப  
பற்றி ம் அந்த த்தத்தி டாகப் பல்லாயிரக்கணக்கான 
உயிர்கள் இழக்கப்பட்ட  பற்றி ம் நாம் ேபசுகின்ேறாம். அந்த 
உள்நாட்  த்தத்ைத க்கு ெகாண் வந் விட்டதாக ம் 
மார்தட் ப் ேபசிக்ெகாள்கின்ேறாம். என்ைனப்ெபா த்தவைர, 
நாங்கள் அந்த த்தத்ைத த்  ைவத் விட்  இன் ெமா  
உள்நாட்  த்தத்திற்குள்  ழ்கியி க்கின்ேறாம் என்ேற நான் 
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கூ ேவன். அ தான் இந்த ேபாக்குவரத்தினால் இழக்கப் 
ப கின்ற உயிாிழப் க்கள்! அந்த த்தத்தினால் எத்தைன 
உயிர்கைள நாங்கள் இழந்ேதாேமா, அேதயளவான 
உயிர்கைள நாங்கள் தவைண தவைணயாக, நா க்குநாள் 
இந்த நாட் ல் இழந் ெகாண்  வ கின்ேறாம். சாதி, இன, மத 
ேபதங்க க்கப்பால் ெப மதியான மனித உயிர்கள் 
விபத் க்கள் காரணமாக இந்த நாட் ல் இழக்கப்பட் க் 
ெகாண் க்கின்றன. ெவ மேன ஒ ங்குவிதிகைள மாற்றி ம் 
சாரதி பயிற்சிப் பாடசாைலகளின் ேபாதனாசிாியர்களில் 
மாற்றத்ைத ஏற்ப த் வதனா ம் இதைனத் தவிர்க்க 

யா . அதற்கப்பால் ேபாக்குவரத் க் கலாசாரம் ஒன்ைற 
ன்னி த்தி ைறயான பாடத்திட்டத்தி டாக மனித 

வாழ்க்ைகக்குப் பயன்படக்கூ யவா  சாரதி பயிற்சிப் 
பாடசாைலைய வழிப்ப த்த ேவண் ம். பாடசாைல மட்டத்தி 

ந்ேத அதைன உள்வாங்குவத டாகத்தான் அந்தக் 
கலாசாரத்திற்குச் ெசல்ல ெமனக் கூறிக்ெகாண்  வாய்ப் 
பளித்தைமக்கு மீண் ம் நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon.Velu Kumar. You have 

six minutes. 
 
 

[பி.ப. 5.45] 
 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

ேமாட்டார் வாகனச் சட்டத்தின்கீழான ஒ ங்குவிதிகள் மற் ம் 
கட்டைளகள் ெதாடர்பாக உைரயாற் வதற்கு வாய்ப்ைபத் 
தந்தைமக்காக உங்க க்கு நன்றி ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
குறிப்பாக ேமாட்டார் வாகனச் சாரதிக க்குாிய பயிற்சிப் 
பாடசாைலகைள ஒ ங்கு ைறப்ப த் வதற்காக எ த் 
தி க்கும் இந்த நடவ க்ைக காலத்தின் ேதைவயாகும். எனக்கு 

ன்  உைரயாற்றிய ெகளரவ உ ப்பினர் திலகராஜா 
அவர்கள் கூறிய ேபால இந்த நாட் ன் ேபாக்குவரத்  

ைறயி ள்ள குைறபா கள் காரணமாக இந்தத் ேதசத் 
தி ைடய ெப மதிமிக்க உயிர்கைள நாங்கள் நா க்குநாள் 
பாிதாபகரமாக இழந் ெகாண் க்கின்ற ஒ  காலகட்டத்தில் 
இ க்கின்ேறாம். இவ்வாறான ஒ  சூழ்நிைலயிேல ேமாட்டார் 
வாகனப் ேபாக்குவரத் த் ெதாடர்பான விடயங்கைளத் 
தரமிக்கதாகக் ெகாண் வ வதற்கு, ஒ  நியமத் க்குள் 
ெகாண் வ வதற்கு, அதைன எங்ேக ஆரம்பிக்க ேவண் ம்? 
அத ைடய ஆரம்பப் ள்ளி எ ? என்ப  பற்றி நாங்கள் ேத  
அறிந்  ெசயற்பட ேவண் ம். அந்த வைகயில் ேமாட்டார் 
வாகனச் சாரதிக க்கான பயிற்சிப் பாடசாைலகைள 
ஒ ங்குப த்தி, அத ைடய ேபாதனாசிாியர்கைள அல்ல  
பயிற் விப்பாளர்கைள ஒ  தரநிைலப்ப த்தி ேமாட்டார் 
வாகனச் சாரதிகைள ஒ  தரம்மிக்கவர்களாகக் ெகாண்  
வ வதற்கு இன்  ேமற்ெகாள்ளப்பட் க்கும் இந்த யற்சி, 
மாற்றம் மிக க்கியமானெதான்றாகும்.  

இலங்ைகயிேல ேமாட்டார் வாகனப் பாவைன ெப மள , 
மிக ேவகமாக அதிகாித்  வ கின்ற ஒ  காலகட்டமாகக் 
கடந்த ஒ  தசாப்த காலத்ைதக் குறிப்பிட ம். ேமாட்டார் 
வாகனச் சாரதிகைளப் ெபா த்தவைரயில் அவர்கள் ெபா  
வாக ஆரம்பப் பயிற்சிக்குச் ெசல்கின்றேபா  ேமாட்டார் 
வாகனத்ைத ஓட் வதற்குாிய அ ப்பைடத் தைகைமையப் 
ெப வைதேய ேநாக்காகக் ெகாண் க்கின்றனர். அந்த 
வைகயில் ேமாட்டார் வாகன ஓட் த ல் என்ன வைகயான 

அல்ல  என்ன ேதைவைய அவர்கள் நிைறேவற்றிக் 
ெகாள்ளப்ேபாகின்றார்கள் என்ப  அ த்த கட்டத்திற் 
குாியதாக இ க்கின்ற . குறிப்பாக தன் ைடய ெசாந்தப் 
பயணத் க்குச் ெசாந்த வாகனத்ைதச் ெச த் வதற்குாிய ஒ  
ேதைவ க தியதா? அல்ல  அ  ஒ  ெதாழிற் ைற 
சார்ந்ததான ஒ  ேதைவ க தியதா? என்ப  இரண்டாம் 
கட்டமாகத் ேதான் கின்ற . அ  அவ்வா  ெதாழிற் ைற 
ாீதியானதாக வ கின்றேபா  இந்த அ ப்பைடப் பயிற்சிக்கு 
அப்பால், அந்தத் ைற சார்ந்  அல்ல  அவர்கள் எந்த 
வைகயான வாகனங்கைள அல்ல  என்ன ேதைவ க திய 
வாகனங்கைளச் ெச த் வதற்கு வி ம் கின்றார்கேளா, 
அந்தத் ைறசார்ந்த ஒ  ேமலதிக அறிவிைன, ேமலதிகப் 
பயிற்சியிைன ேமாட்டார் வாகனப் பயிற் விப்பாளர்கள் 
அவர்க க்குப் ெபற் க் ெகா க்க ேவண் ய ஒ  ேதைவ 
இ க்கின்ற . ஏெனன்றால், வாகனம் ஓட் வதற்கு மட் ம் 
ெதாி ம் என்பதற்காக அவர்கள் பயணிகள் ேப ந்ைத 
ஓட் வதற்ேகா அல்ல  பாடசாைலப் பிள்ைளகைளக் 
ெகாண் ெசல்லக்கூ ய பாடசாைல 'வான்'க க்கு  
ஓட் நராக இ ப்பதற்ேகா அல்ல  ைவத்தியசாைலகளில் 
இ க்கின்ற 'அம் லன்ஸ்' வண் கைளச் ெச த் வதற்ேகா 
தகுதியானவர்கள் என நாங்கள் ெவ க்க யா .  
எனேவ, இவ்வா  ைறசார்ந்  வாகன ஓட் தைலத் 
ெதாழிலாகக் க தி வ கின்றேபா  அதற்ேகற்ற வைகயிலான 
சில ேமலதிகத் தைகைமகைள அவர்க க்கு 
ஏற்ப த்தேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற  என்பதைன ம் 
நாங்கள் க த்திெல க்க ேவண் யி க் கின்ற .   

அேதேபான் , இங்ேக குறிப்பிட்ட ேபால் ேமாட்டார் 
வாகனச் சாரதிகள் மத்தியிேல மனப்பாங்கு ாீதியான ஒ  
மாற்றத்ைத  ஏற்ப த்தேவண் ம்.  அதாவ , அவர்க க்கு 
ேமாட்டார் வாகனம் ெச த் கின்ற சூழல் ெதாடர்பி ம் 
பல்ேவ  விதமான விபத் க்கைளத் தவிர்ப்ப  பற்றி ம் 
விபத் க்களின்ேபா  ெசயற்ப வ  எவ்வா  என்ப  
சம்பந்தமாக ம் ேபாதிய அறிவிைன வழங்கேவண் ய 
ேதைவயி க்கின்ற .  ேம ம், சிறிய ஒ  விபத்  நைடெபற்ற 

டன் இ  சாரா ம் தங்கள  கலாசாரத்ைத, தங்க ைடய 
அந்தஸ் க்கைள மறந்  அந்தப் பாைதயிேல நின்  சண்ைட 
பி க்கக்கூ ய நிைலக்கு அவர்கள் மா கின்றைத நாங்கள் 
காண்கின்ேறாம்.  ஆகேவ, இந்தச் சாரதி பயிற்சிக்குள் 
இ ேபான்ற அ ப்பைடயான அம்சங்கைள அதாவ  ஒ  
விபத்தின்ேபா  எவ்வா  இயங்க ேவண் ம்?  விபத் த் 
ெதாடர்பில் எ க்கேவண் ய நடவ க்ைககள் என்ன? 
விபத் த் ெதாடர்பில் இ க்கின்ற சட்டாீதியான நைட 

ைறகள் என்ன? ேபான்ற ேமலதிகமான அறிவிைன ம் 
அவர்க க்குக் ெகா க்கேவண் ய ேதைவப்பா ள்ள . 
நாங்கள் வாகனத்ைத ஓட் ம் பயிற்சிக்காகக் காலக்ெக  
விதிக்கின்ேறாம். அந்தக் காலப்பகுதிைய இந்தச் சூழல் சார்ந்த, 
நைட ைற சார்ந்த, சட்டம் சார்ந்த ஒ  ெபா  அறிவிைனப் 
ெபற் க்ெகா க்கக்கூ ய வைகயில் மாற்றம் ெசய்தால், 
மேனாநிைல ாீதியான வித்தியாசத்ைத அவர்க க்குள் 
ஏற்ப த்த ம். அதன் லம் ஒ  தரமான ேபாக்குவரத் ச் 
சூழைல நாங்கள் ஏற்ப த்திக்ெகாள்ள ெமன நம் வ 
ேதா , அந்த ன்ெமாழிைவ ம் ெசய்  விைடெப  
கின்ேறன்.  நன்றி.   

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 

හයක කාලයක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 5.52] 
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත්යාංශය මඟින් ෙගන එන ලද ෙම් නිෙයෝග පිළිබඳව අදහස් 
දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන පථමෙයන්ම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා.  

අද  දවෙසේ කරන ලද විවිධ කථා තුළින් පවාහන ෙසේවය 
සම්බන්ධ විවිධ කාරණා ඉස්මතු වුණා. ෙම් රෙට් පවත්නා පවාහන 
ෙසේවය  සම්බන්ධ පවතින ගැටලු නිරාකරණය කිරීම සඳහා 
ෙනොෙයකුත් ෙයෝජනා ගරු අමාත්යවරුන්, මන්තීවරුන්  ඉදිරිපත් 
කළා.  අපි ඒවා අහෙගන හිටියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා අමාත්යාංශය සතු විශාල ඉඩම් පමාණයක් ෙම් රට පුරා 
තිෙබනවා. අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෙයෝගවලට අදාළව ෙම්  
අවස්ථාෙව්  කථා කළ යුතු වුණත්, ඒ ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් යමක් 
කථා කරන්නත් මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

මා නිෙයෝජනය කරන නාවලපිටිය ආසනෙය් දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු  ඉඩම් විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. පසු 
ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය පුරා දුම්රිය අලුත්වැඩියා කිරීෙම් පධානම 
අංගනයක් හැටියට නාවලපිටිය අංගනය පාවිච්චි කළා. නාවලපිටිය 
නගරය ආශිතව දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉඩම් විශාල 
පමාණයක් තිෙබනවා. ගිය සතිෙය් මම ඒ පෙද්ශෙය් සංචාරය 
කළා. ඒ තිෙබන ෙගොඩනැඟිලි ඇතුෙළේ ෙකොස් ගස්  පැළෙවලා!  ඒ 
ඉතා වටිනා ෙගොඩනැඟිලි ඇතුළට ෙකොස් ඇට වැටිලා, පැළ ෙවලා,  
ඒ ෙගොඩනැඟිලිවල වහල උඩින් ඒ පැළ මතු ෙවලා තිෙබන හැටි 
මම දැක්කා. වාණිජ නගරයක් වන, වටිනාකමින් ඉහළ ඉඩම් 
පමාණයක් තිෙබන නාවලපිටිය නගරය තුළ ඇති ෙම් ෙගොඩනැඟිලි 
හරි විධියට , යහපත් විධියට ෙයොදවා ගන්නවා නම් දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට විශාල ආදායමක් ලබන්න පුළුවන්. නමුත් අද 
ෙම් ඉඩම් අයාෙල තිෙබන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම් 
ෙකෙරහි ඔබතුමා විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්න. ෙම් වටිනා 
ඉඩම් තුළින් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට විශාල ආදායමක් ලබා 
ගන්න පුළුවන්. නගර මධ්යෙය් තිෙබන ෙමවැනි  වටිනා ඉඩම් 
සහනදායි කමයකට ව්යාපාර කටයුතු  සඳහා ෙදනවා නම්,  දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ආදායමක් හැටියට විශාල මුදලක් උපයා 
ගන්න අවස්ථාව තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රියැදුරු බලපතයක් ලබා 
ගැනීම සඳහා ෛවද්ය පරීක්ෂණ කටයුතු කර ගැනීමට මහනුවර 
දිස්තික්කෙය් එකම තැනයි තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙප්රාෙදනිෙය්, ඊරියගම 
මධ්යස්ථානය. ඒ සියලු කටයුතු සිදු කරන්ෙන් එතැන. රියැදුරු 
බලපත ලබා ගැනීම සඳහා විශාල පිරිසක් ඉදිරිපත් වන නිසා, 
අයදුම් පත  විශාල පමාණයක් එතැනට ලැෙබනවා. ෙම් ආයතනය 
තුළින් තමයි අදාළ ෛවද්ය සහතික නිකුත් කරන්ෙන්. ගරු 
අමාත්යතුමනි, රියැදුරු බලපතයක් ලබා ගැනීෙම්දී අදාළ පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් තිෙබන ෛවද්ය මධ්යස්ථානයකින් ඒ 
අවශ්ය කරන ෛවද්ය සහතිකය ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා 
ෙදනවා නම් ඉතා ෙහොඳයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහා මාර්ගවල රථවාහන 
රාජකාරිෙය් ෙයදී සිටින ෙපොලිස් නිලධාරින්  හැසිෙරන ආකාරය 
පිළිබඳව අද ෙම් විවාදෙය්දී මන්තීවරු කීපෙදෙනක් අදහස් 
දැක්වූවා.  අපි ෙහොඳටම දන්නවා, ෙපොලීසිෙය් සමහර නිලධාරින් 
උෙද්ට පාරට එන්ෙන් නඩු දහයක් අරෙගන යන අදහසින් බව. 

සමහර වාහන parkingවලින් වැරැද්දක් කළත්, ෙනොකළත් 
මාසයකට සැරයක් නඩුවක් ෙදන්න ඕනෑ. ෙම්ක තමයි ඇත්ත 
කාරණය. වැරදි කරන ෙවලාවට අල්ලන්ෙන් නැහැ. වැරැදි කළත් 
එකයි; නැතත් එකයි,  මාසයකට නඩුවක් ෙදන්න ඕනෑ.  උෙද්ට 
පාරට එන ෙපොලීසිය කල්පනා කරන්ෙන් ෙකෙසේ ෙහෝ  නඩු 
දහයක් අරෙගන යන්නයි.  උසාවියට නඩු දහයක් ෙදන්න ඕනෑ. 
ඒක තමයි රාජකාරිය. මම හිතන හැටියට ෙම්ක ෙපොලීසිෙය් 
වැරැද්දක් ෙනොෙවයි.  රජයක් හැටියට ෙම් තත්ත්වය නිවැරදි කළ 
යුතුව තිෙබනවා. කාලයක් තිස්ෙසේ ෙකොයි ආණ්ඩුව වුණත් ෙම් දිහා 
නිවැරදි විධියට බලලා නැහැ.  ඒ නිසායි ෙපොලීසිය ෙම් වැරැද්ද 
කරන තැනට ෙයොමු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒක නිසා ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු 
කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඊළඟ කාරණය තමයි,  රජයට අයිති වාහන තැන් තැන්වල 
ගාල් කිරීම නිසා ඒවා දිරා පත් ෙවලා තිබීම.  ඒ වාහනවලින් 
විශාල ආදායමක් ලබන්න පුළුවන්. එක්ෙකෝ ඒ වාහන 
අලුත්වැඩියා කර රජෙය් පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම්, 
ඒවා ෙවන්ෙද්සි කර රජයට අදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම 
හිතන හැටියට හැම අමාත්යාංශයකම වාෙග් එවැනි ඉතාම වටිනා 
වාහන විශාල ෙතොගයක් තිෙබනවා.  ඒවා දිරා පත් වීම නිසා  බිමට 
පාත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා යම් විධිමත් කමයකට ෙපෞද්ගලික 
අංශය මඟින් ෙහෝ අලුත්වැඩියා කරෙගන, අවශ්යතා සඳහා 
පෙයෝජනයට ගන්නවා නම් ෙහොඳයි. ෙම් ෙදය සිද්ධ කළ යුතුව 
තිෙබනවා. රජෙය් වාහන මැතිවරණ කටයුතු සඳහා ෙයොදා ගත් 
ආකාරය ගැනත් අපි දන්නවා. කිසිම ලියකියවිල්ලක්  නැතිව ඉතා 
වටිනා වාහන නිදහස් කරලා, එක එක මැතිවරණ ෙපෝස්ටර් 
අලවමින් ෙම් රෙට් පාවිච්චියට ගත් අවස්ථා ගැනත් අපි දන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාලය මදි නිසා ෙකටිෙයන් 
ෙහෝ කථා කරන්න මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ස්තුති කරමින්  මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 
ඔබතුමාට විනාඩි 9ක් තිෙබනවා. 

 

[අ.භා. 5.58] 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ඉදිරිපත් කරන ලද 

ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් නිෙයෝග ෙදකක්  පිළිබඳව විවාද 
කරන ෙම් අවස්ථාෙව් දී  ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරන පක්ෂ, 
විපක්ෂ මන්තීවරුන් සියලුෙදනාම වාෙග් ඉතා විශා  අදහස් 
පමාණයක් ඉදිරිපත් කළා. විෙශේෂෙයන්ම වැඩි පිරිසක්  -මම හිතන 
විධියට සියයට අනූවකට වැඩි පමාණයක්- අප ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙම් නිෙයෝග පිළිබඳව  පශංසා මුඛෙයන් අදහස් දැක්වූවා. 
ඒ වාෙග්ම අපට යම් යම් ෙයෝජනාත් ඉදිරිපත් කළා. ඒ ෙයෝජනා 
පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමාව දැනුවත් කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ඒ වෙග්ම ගරු මන්තීවරු ඇසූ යම් යම් පශ්න සඳහා 
උත්තර සපයන්නත් මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.   
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අෙප් ගරු ඇමතිතුමා පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්ය 
ධූරය  භාර ගත්තාට පසුව සහ මම නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ධූරය භාර 
ගත්තාට පසුව, අෙප් ගරු ඇමතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් 
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව සම්බන්ධෙයන් අප ගත්  
පධාන තීන්දු කීපයක් ගැන විතරක් ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු සභාව 
දැනුවත් කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   

2008 වසෙර් සිට  ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
කාර්යක්ෂමතාව සහ විනිවිදභාවය පිළිබඳව පශ්නයක් තිබුණා. ඒ 
නිසා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දත්ත පරිගණකගත කරන්න e-
Motoring ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කළා. නමුත්, ඒ ව්යාපෘතිය අතර 
මඟ නැවතිලා තිබුණා. ගරු ඇමතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබාෙගන e-Motoring ව්යාපෘතිය 
දැන් -2016 වසෙර්- අපි ආරම්භ කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම එම ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරන්ෙන්, ෙමෝටර් රථ 
පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විනිවිදභාවය ඇති කිරීම සඳහායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමන් ෙවන ෙකෙනකුෙගන් 
වාහනයක් මිලදී ෙගන දින 14ක් ඇතුළත තමන් සන්තකයට 
ගන්න -ලියා පදිංචි කරන්න- ඕනෑ කියලා ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නීතියක් තිෙබනවා. නමුත්, ෙම්ක කියාත්මක 
ෙනොෙවමින් තිෙබන නිසා අපට ඒ සඳහා යම්කිසි දඩ මුදලක් අය 
කිරීමට සිදු වුණා.  දිනකට රුපියල් සියය බැගින් අය කර ගැනීෙම් 
කමෙව්දයක් තමයි කියාත්මක වුෙණ්. තිබුණා. නමුත් ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් මැදිහත්වීම යටෙත් එයට  සහන කාලයක් ලබා 
දීලා, පළමුවැනිදා ඉඳන් එය නැවත තමන්ෙග් සන්තකයට පවරා 
ගැනීෙම් හැකියාව ලබාදීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ලියා පදිංචි 
ෙනොකර ධාවනය වන, ෙමරට එකලස් කරන ලද යතුරු පැදි ලියා 
පදිංචි කිරීම සඳහා සහන කාලයක් අපි කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
අනුමැතිය ඇතිව ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මව් සමාගෙමන් 
ෙගන්වන ලද අලුත්ම වාහන brand new විධියට ලියා පදිංචි 
සහතිකෙය් සඳහන් කරනවා. සමහර පුද්ගලයන් විසින් ෙවනම 
ෙගන්වන වාහන සඳහාත් එම අවස්ථාව  ලබා දීමට අපි  වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරලා තිෙබනවා. ෙමෝටර් රථ පවාහන 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් එවැනි වැඩ පිළිෙවළවල් කිහිපයක් 
ගැන විතරයි  මම කිව්ෙව්.   

විෙශේෂෙයන්ම අද ෙමම සභාවට නිෙයෝග ෙදකක් ඉදිරිපත් 
වුණා. නමුත්, වැඩිෙයන් කථා වුෙණ් එක නිෙයෝගයක් ගැන 
පමණයි. විෙශේෂෙයන්ම රියදුරු පාසල් සහ ඒ උපෙද්ශකයන් 
නියාමනය කිරීම සඳහා කරපු නිෙයෝගය  පිළිබඳව තමයි හුඟාක් 
අය කථා කෙළේ. නමුත් තවත් එක් නිෙයෝගයක් තිෙබනවා. ෙමෝටර් 
රථ ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් අනු දැනුෙමන් ෙතොරව යම් වාහනයක 
සන්තකය ෙවනස් කෙළොත්, ඒ වාහනෙය් යම් යම් ෙවනස්කම් සිදු 
කිරීම තුළින් යම්කිසි වරදක් කෙළොත්, එවැනි වැරැදි කළ අය 
සම්බන්ධෙයන් ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව දැනුවත් 
කිරීම සඳහා ෙතොරතුරු ෙදන පුද්ගලයන්ට ත්යාග සහ දිරි දීමනා දීම 
සහ ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ට ත්යාග 
සහ දිරි දීමනා ලබාදීම පිළිබඳවත් නිෙයෝගයක් තිෙබනවා. නමුත්, 
අද හුඟාක් ෙදෙනක් ඒ පිළිබඳව කථා කෙළේ නැහැ. ෙකෙසේ 
ෙවතත්, අද අෙප් මන්තීවරුන්ෙගන් ඉදිරිපත් වූ යම් යම් ෙයෝජනා 
සහ ඔවුන් ඉදිරිපත් කළ පශ්නවලට උත්තර කිහිපයක් මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ලබා ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම නිෙයෝගය හඳුන්වා දුන්ෙන් රියදුරු 
පාසල්, රියදුරු උපෙද්ශක ෙසේවා විධිමත් කිරීම නියාමනය 
කිරීමටයි. අෙප් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා පශ්න 
නැඟුවා, වයස අවුරුදු 17න් පුහුණු අවසර පතය ලබා ගැනීමට 
හැකිවීම, වයස අවුරුදු 18න් රියදුරු බලපතයක් ලබා ගැනීමට 
හැකිවීම  සහ පුහුණු කාලය මාස තුනක් අනිවාර්ය වීම යන කරුණු 

සම්බන්ධෙයන්. සාමාන්යෙයන් ෙම් කරුණු 2009 අංක 8 දරන 
ෙමෝටර් වාහන පනත හඳුන්වාදීෙම් තිෙබන පතිපාදනයි. ඒක අද 
නිෙයෝගවලට අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ. 2009 අංක 8 දරන ෙමෝටර් 
රථ පනෙත් ඒ කරුණු සියල්ලක්ම තිෙබනවා.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා පශ්න කිහිපයක්ම 
නැඟුවා. ඒ පශ්නවලට මම පිළිතුරු ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. රියදුරු උපෙද්ශකයන් 1,500ක් පමණ පමාණයක් 
සිටින්ෙන්, ෙම් පමාණය මදි නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියා 
මාර්ගය ෙමොකක්ද කියලා එතුමා ඇහුවා. ගරු මන්තීතුමනි, රියදුරු 
උපෙද්ශකයන් සඳහා 2017 ජනවාරි මාසෙය්දී විභාගය 
පැවැත්වීමට විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව එකඟතාව පළ කරලා 
තිෙබනවා. ඒ තුළින් ෙම් උපෙද්ශකයන් පමාණය වැඩි කර 
ගැනීමට අපිට පුළුවන් ෙවයි. මම හිතන විධියට අෙප් රෙට් ෙමෝටර් 
රථ පරීක්ෂකවරු 140ක් සිටිය යුතුයි. නමුත් දැනට අෙප් රෙට් 
සිටින්ෙන් ෙමෝටර් රථ පරීක්ෂකවරු 105 ෙදෙනක් පමණයි. 
ඉදිරිෙය්දී ෙමෝටර් රථ පරීක්ෂකවරුන්ෙග් පමාණය තවත් 100කින් 
පමණ වැඩි කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
රියදුරු පුහුණු පාසල් උපෙද්ශකවරුන්ට රියදුරන් පුහුණු කිරීමට 
වලංගු බලපතයක් තිබුණාට, එවැනි පුහුණු පාසලක 
උපෙද්ශකවරෙයක් යටෙත්ම පුහුණුව ලබන්න අවශ්ය නැහැ. 
තමන්ෙග් පවුෙල් ෙකෙනකුට සැහැල්ලු වාහන සඳහා වලංගු 
රියදුරු බලපතයක් තිෙබනවා නම්, එවැනි අෙයකුෙගන් 
පුහුණුවීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. එතුමා තවත් පශ්නයක් ඇසුවා, 
රියදුරු පාසල්වල වාහන ගාල් කිරීම සඳහා ෙම් නිෙයෝගය යටෙත් 
ෙවනම පතිපාදන ලබාදීලා තිෙබනවාද කියලා. ඒ සඳහා ෙවනම 
ස්ථානයක් තිබිය යුතුයි කියලා එතුමා ෙයෝජනා කළා. ෙගොඩාක් 
රියදුරු පාසල්වලට අයිති වාහන රියදුරු පාසල අසල පාෙර් තමයි 
නතර කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් නිසා පාරවල්වල වාහන 
තදබදයකුත් ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි, ෙවනම තැනක වාහන 
ගාල් කළ යුතුයි කියලා ෙයෝජනා කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
ස්ථානෙය්ම නැති වුණත්, ෙවනත් ස්ථානයක ෙහෝ එෙසේ වාහන 
ගාල් කිරීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, රියදුරු පුහුණු 
කාලය තිෙබන්ෙන් මාස 3යි. නමුත් ෙම් පුහුණු කාලය හරියට 
නිශ්චිත කරගන්ෙන් ෙකෙසේද කියලා එතුමා අහලා තිබුණා.  
පනෙත් තිෙබන විධියට එම මාස තුන තුළ පැය 20ක් වාහනෙය්  
රියදුරු අසුෙන් පාෙයෝගික පුහුණුව තිෙබන්න ඕනෑ.  මාස තුනක් 
කියලා තිබුණාට,  රියදුරු අසුෙන් පැය 20ක පාෙයෝගික පුහුණුවක් 
අනිවාර්ෙයන්ම තිබිය යුතුයි. එය ෙමෝටර් වාහන පනෙත් සඳහන් 
ෙවනවා. ෙමොකද, මාස තුනක පුහුණුවක් කියලා පනෙත් තිබුණාට, 
පැය 20ක පුහුණුවක් තමයි තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, එතුමා 
අහපු තව පශ්නයක් තමයි, ෙමෝටර් බයිසිකල් සඳහා රියැදුරු 
පුහුණු බලපතය ලබා ගැනීම සම්බන්ධව. ෙමෝටර් බයිසිකල් සඳහා 
පුහුණු බලපතය ලබා  ගැනීෙම්දී  අනිවාර්ෙයන්ම, මාස තුනක 
පුහුණු කාලයක් අවශ්ය වනවා.  

රියැදුරු පාසල් නියාමන කමෙව්දය කුමක්ද කියන එක ගැන 
2016.08.24 ෙවනිදා සියලුම රියැදුරු පාසල් අපි දැනුවත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව තිෙබන සියලුම කරුණුවල පිටපත් දැනට 
තිෙබන සියලුම රියැදුරු පාසල් සඳහා අපි ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග් වාහනෙයන් රියැදුරු පරීක්ෂාවට යන්න 
පුළුවන්ද කියලාත් එතුමා ඇහුවා. ෙබොෙහෝ දුරට වන්ෙන් රියැදුරු 
පාසල්වල තිෙබන වාහන කුලියට අරෙගන  රියැදුරු පරික්ෂාවට 
යෑමයි. එම නිසා ඒ රියැදුරු පරීක්ෂාවට තමන්ෙග් වාහනෙයන් 
යන්නත්  පුළුවන්. හැබැයි, ඒ වාහනය සඳහා පුහුණු 
රක්ෂණාවරණයක් ලබා ගත යුතුයි. එවැනි පුහුණු 
රක්ෂණාවරණයක් සහිත වාහනයක් තිෙබනවා නම්, එෙහමත් 
නැත්නම් තාවකාලිකව ෙහෝ තමන්ෙග් වාහනයට පුහුණු 
රක්ෂණාවරණයක් ලබා ගත්ෙතොත් ඒ වාහනෙයන් තමන්ෙග් 
පරීක්ෂණයට සහභාගි වන්න පුළුවන්.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් එන ෙමම නිෙයෝග තුළින් වාහන 
කුලියට ගැනීෙම් තත්ත්වය නතර ෙවයි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වාෙග්ම යම් ෙකෙනකුට වයස අවුරුදු 
17න් පසු සැහැල්ලු වාහන සඳහා  ලිඛිත පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් 
වන්න පුළුවන්. එම ලිඛිත පරීක්ෂණය සමත්වීෙමන් පසුව රියැදුරු 
පුහුණු පරීක්ෂණය සමත් වන්න ඕනෑ. ඉන් පසුව රියැදුරු පුහුණු 
බලපතය ලබා ෙදනවා. රියදුරු බලපතය ලබා ෙදන්ෙන් වයස 
අවුරුදු 18න් පසුවයි. ඒ  ෙකෙසේ ෙවතත් රියැදුරු පුහුණු බලපතය, 
රියැදුරු බලපතයක් ෙලස සලකන්න බැහැ. රියැදුරු බලපතයක් 
ෙලස සැලෙකන්ෙන්, අවුරුදු 18න් පසුව ලබා ගන්නා රියැදුරු 
බලපතයයි. ඒ වාෙග්ම සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා පැවැසුවා, 
"ෙමොෙපඩ් -මදුරුවා-  බයිසිකලය ඇතුළු එවැනි බයිසිකල් ලියා 
පදිංචි කරන්න ඕනෑ නැහැ" කියලා. එෙහම එකක් නැහැ. ඒ 
සියලුම බයිසිකල් ලියා පදිංචි කළ යුතුයි. ෙමොෙපඩ් බයිසිකලය 
ඇතුළු එවැනි සියලුම යතුරු පැදි ලියාපදිංචි කළ යුතුයි. ලියාපදිංචි 
කරලා ඒ යතුරු පැදි සඳහා ද බලපතයක් ලබා ගත යුතුයි. එය 
සාමාන්ය බයිසිකලයක් වුණත් ඒ බයිසිකල් පදින්නත් රියැදුරු 
බලපතයක් අනිවාර්ෙයන්ම අවශ්ය වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාලිත රංෙග බණ්ඩාර 
මැතිතුමා අහපු පශ්න කිහිපයක් තිබුණා. අපි ඒ සම්බන්ධව 
කියාවලියක් දැනටමත් කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. ෙමොකද, 
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතුව ලිපිෙගොනු මිලියන 
40ක පමණ විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
මැදිහත්වීෙමන් එම ලිපිෙගොනු ගබඩා කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 
80ක පමණ වියදමින් යුතුව ෙව්රහැර පෙද්ශෙය් ෙල්ඛනාගාරයක් 
අපි ඉදි කරමින් පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙමම ලිපිෙගොනු 
අතුරුදන්වීම ෙහේතුෙවන් ඇතිවන ගැටලු වැළැක්වීමට ICTA 
ආයතනය හරහා ලිපිෙගොනු scan කිරීම සඳහා අපි පතිපාදන ලබා 
දීලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳ සියලු කටයුතු 2017 වසෙර්දී ආරම්භ 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඉන් පසුව ලිපිෙගොනු 
අතුරුදන්වීම පිළිබඳ පශ්නය විස ෙඳයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ඒ වාෙග්ම තිෙරෝද රථ පවාහනය ගැන එතුමා ඇහුවා. 
තිෙරෝද රථ මඟින් මගීන් පවාහනය කරනවා නම්, passenger 
transport licence එකක් අනිවාර්ෙයන්ම ලබා ගත යුතුයි කියලා 
අපි ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 2017 ජනවාරි 01 
ෙවනිදා සිට එය කියාත්මක වනවා. ඒ අනුව, තිෙරෝද රථයකින් 
මගීන් පවාහනය කරනවා නම්, අනිවාර්ෙයන්ම ඒ සඳහා 
බලපතයක් ලබා ගත යුතුයි.  තිෙරෝද රථ විශාල පමාණයකින් 
බලපත රහිතව  මගීන් පවාහනය කරන අය සම්බන්ධව තිෙබන 
පශ්නයට යම් කිසි විසඳුමක් ලබා ෙදන්න ඊට පසුව අපට පුළුවන් 
ෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා 
මන්තීතුමිය කිව්වා, "ආබාධිත අයට රියැදුරු බලපත ලබා ගැනීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි" කියලා. අපි ෙමෝටර් රථ 
පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා ඉදිරිෙය්දී ඒ 
පිළිබඳව යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. එතෙකොට, එතුමියෙග් පශන්යට පිළිතුරු ලැෙබයි. ඒ 
වාෙග්ම, පසන්න රණතුංග මන්තීතුමාෙග්ත් පශ්න කිහිපයක් 
තිබුණා. ඉන් එකක් තමයි, "තමන්ෙග් පවුෙල් දරුෙවකුට 
තමන්ෙග් වාහනයකින්  පුහුණුව ලබා ෙගන රියැදුරු බලපතය 
ලබා ගන්න පුළුවන්ද" කියලා. එෙහම පුළුවන්. සාමාන්යෙයන්, එය 
මුදල් ලබා ෙනොෙගන කරන කටයුත්තක් නිසා, විෙශේෂෙයන්ම  
සැහැල්ලු රියැදුරු බලපතයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඒ ආකාරෙයන් 
පුහුණු කිරීමට හැකියාව තිෙබනවා.  

දැනට රියැදුරු  පුහුණු පාසල්වල පවතින මිල ගණන් ෙමම 
ෙමෝටර් වාහන පනෙත් සඳහන් වනවා. එම අය කරන මිල ගණන් 

ෙකොපමණද කියලා පදර්ශනය කළ යුතුයි. ඒ පදර්ශනය කිරීම 
සඳහා ෙමම පනෙත් පතිපාදන සලසා තිෙබනවා. ඒ අනුව, 2017 
ජනවාරි මාසෙය් සිට සෑම රියදුරු පාසලකම තමන්ෙග් මිල ගණන් 
ජනතාවට දැන ගැනීම සඳහා පදර්ශනය කළ යුතුයි.  

ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දත්ත පද්ධතිය 
නිරන්තරෙයන්ම ෙවනස්කම්වලට භාජන වන තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා. එම නිසා  එක් නිලධාරිෙයකුට පමණක් එම database 
එකට ඇතුළු වීමට හැකිවන පරිදි අපි වැඩ කටයුතු සලසා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා විෂමාචාර අඩු කිරීම සඳහා පියවර ගන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන කිව්වාම 
ෙම් රෙට් ඉතා විශාල විෂමාචාරයන් සිදු වන සථ්ානයක් කියලා 
හැම ෙවලාෙව්ම ජනතාව මැසිවිලි නඟනවා. එම විෂමාචාර අඩු 
කිරීම සඳහා ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දත්ත 
පද්ධතියට ඇතුළු වීමට එක් නිලධාරියකුට පමණක් හැකියාව 
ලැෙබන පරිදි කටයුතු සකස් කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම 
මන්තීතුමාත් පශ්න කීපයක් නැඟුවා. අෙප් අමාත්යාංශය තුළ 
තිෙබනවා, "මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව". මාර්ග 
ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව තුළින් විෙශේෂෙයන් මඟීන්ෙග් 
ආරක්ෂාව පිළිබඳව කටයුතු කරනවා. ෙමෝටර් වාහන පනත 
යටෙත් ෙගෙනන ෙමම නිෙයෝග මඟින් -එහි සඳහන් නියාමනය 
මඟින්- බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්ත්, එහි මූලික අවශ්යතාව ෙවලා 
තිබුෙණ්ත් මඟී අනතුරු අවම කිරීමයි; රියැදුරා විනීත රියැදුරකු 
බවට පත් කිරීම සඳහා අවශ්ය කියා මාර්ග ගැනීමයි. ඒ සඳහා 
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විශාල වැඩ ෙකොටසක් කර 
තිෙබනවා වාෙග්ම දැනටත් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරෙගන 
යනවා. රියැදුරු බලපත නිකුත් කිරීෙම්දී අපි නව නීති හඳුන්වා දී 
තිෙබනවා. මඟී පවාහනයට ෙයොදවන බස් රථ සඳහා මඟී පවාහන 
ෙසේවා බලපත කමය කියාත්මක කිරීෙම්දී සාර්ථකව පුහුණුව නිම 
කළ රියැදුරන් හට එකී බලපත නිකුත් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරලා ඒ රියැදුරන්ෙග් 
දැනුම වැඩි කිරීමටත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, 
ලිඛිත පරීක්ෂණ සහ පාෙයෝගික පරීක්ෂණ කරන්නත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මාර්ග නීති කඩ කරන්නන් ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනකු පාරවල සිටියදී රියැදුරා නිවැරැදිව වාහනය පදවාෙගන 
ගියත්, ෙවනත් ෙවනත් බාහිර බලපෑම් නිසා සිදු වන අනතුරු අවම 
කිරීම සඳහා අවශ්ය වැඩ කටයුතු කරන්න මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ 
ජාතික සභාව මඟින් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අප අද ෙගන ආ 
ෙම් නිෙයෝගවලින්, රියැදුරු පාසල් නියාමනය මඟින් 
විෙශේෂෙයන්ම බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් අකමිකතා සිදුවීම 
වැළැක්වීම, අධික මිල ගණන් අය කිරීම සහ ෙවනත් විෂමාචාර 
අවම කිරීමයි. රියැදුරු පාසල් නියාමනය කිරීම මඟින් අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ඒවායි. අපි හිතනවා අද අප ඉදිරිපත් කරන 
ලද නිෙයෝග මඟින් ඒ අවශ්යතාව ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන් ෙව්වි 
කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා මුලින්ම කිව්වා අප e-
Motoring ව්යාපෘතිය ආරම්භ කර තිෙබනවා කියා. අෙප් ආශු 
මාරසිංහ මන්තීතුමා කිව්වා, රියැදුරකු යම්කිසි වරදක් කළාම 
රියැදුරු බලපතෙය් ලකුණු අඩු කිරීම මඟින් රියැදුරු බලපතය 
අවලංගු කිරීමට හැකි වැඩ පිළිෙවළක් සකසන්න කියා. එය 
ඉදිරිෙය්දී -නුදුෙර්දීම- කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම අපි පුහුණු ධාවන පථ දැනටත් සකස් කර තිෙබනවා. 
තවත් ඒවා කළුතර, බදුල්ල, කුරුණෑගල, අනුරාධපුරෙය් ආරම්භ 
කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අෙප් ගරු අමාත්යතුමාෙග් 
දිස්තික්කය, බදුල්ල. මම දැනටමත් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් 
අක්කර 5ක ඉඩම් පමාණයක් ෙගන තිෙබනවා, ෙමෝටර් රථ 
පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නව කාර්යාලය සහ ධාවන පථයක් 
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සකස් කිරීමට. ෙව්රහැර අලුත්ම ධාවන පථයක් අපි දැන් සකස් කර 
තිෙබනවා.  ඉදිරි වසර කීපය තුළ ඒ ඒ දිස්තික්කවල ධාවන පථ 
අලුතින් ඉදි කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නව රියැදුරු බලපත කමය 
ගැනත් කියන්න ඕනෑ. අෙප් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාත් 
කිව්වා, රියැදුරු බලපත අලුත් කිරීම පිළිබඳව. 2009 මාර්තු 27වන 
දා සිට කියාත්මක වන පරිදි රියැදුරු බලපතයක් අලුත් කිරීෙම්දී, 
සැහැල්ලු වාහන රියැදුරු බලපතයක් අවුරුදු 8කිනුත්, බර වාහන 
රියැදුරු බලපතයක් අවුරුදු 4කිනුත් අලුත් කිරීම සිදු කරන 
කමෙව්දයක් දැනටමත් තිෙබනවා. රියැදුරු බලපතයක් අලුත් 
කරද්දී අනුගමනය කළ යුතු කමෙව්දයක් තිෙබනවා. ඒ කමෙව්දය 
තුළින් තමයි පුළුවන් වන්ෙන්, රියැදුරු බලපතයක් අලුත් කරන්න. 
ඒ ආකාරයට කටයුතු ෙනොකෙළොත් රියැදුරු බලපතය අලුත් 
වන්ෙන් නැහැ. සැහැල්ලු වාහන රියැදුරු බලපතයක් අවුරුදු 
8කිනුත්, බර වාහන රියැදුරු බලපතයක් අවුරුදු 4කිනුත් අලුත් කළ 
යුතු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ජයන්ත සමරවීර 
මන්තීතුමා කිව්වා, "රියැදුරන්ෙග් ඔළු හදන්න ඕනෑ" කියා. 
විෙශේෂෙයන් බස් රථ රියැදුරන් සඳහා අපි විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරනවා. මඟී පවාහන ෙසේවෙය් රියැදුරන්හට බලපත 
නිකුත් කරද්දී ඔවුන් සඳහා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් ෙමෝටර් රථ 
පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා අපි කියාත්මක කරනවා.  
ඔවුන්ට උපෙද්ශන ලබා දීම, ඔවුන් දැනුවත් කිරීම සඳහා වූ වැඩ 
පිළිෙවළක් අප කියාත්මක කරන බව ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ 
කරන්න ඕනෑ.  

අෙප් දමිළ මන්තීවරෙයක්, දුම් පරීක්ෂාව පිළිබඳවත් කථා 
කළා. ඒ සඳහා වන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ඒ ගැන පකාශ කර 
තිෙබනවා. දුම් පරීක්ෂාව ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් 
ඩිෙපෝවලට ලබා දීමට -පළමුෙවන්ම පාෙද්ශීය මට්ටමින් ලබා 
දීලා, පසුව දිස්තික්ක මට්ටමිනුත් ලබා දීලා, ඊටත් පසුව ඩිෙපෝ 
මට්ටමින් ලබා දීමට.- බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. දුම් පරීක්ෂාවත් 
ඉදිරිෙය්දී ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට ලබා දීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

උතුරු සහ නැ ෙඟනහිර පළාත්වල රියැදුරු පශ්නය ගැනත් ෙම් 
ගරු සභාෙව්දී සඳහන් කළා. විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලෙය් රියැදුරු පාසලක් උතුර සහ නැ ෙඟනහිර පළාත්වල 
ආරම්භ කරන්න කියා ෙයෝජනා කළා. අපි ඒ පිළිබඳව ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරලා ඉදිරිෙය්දී එම පළාත්වල 
අයටත් රියැදුරු බලපත ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්ය රියැදුරු පුහුණු 
පාසලක් ආරම්භ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
අෙප් ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමාත් පශ්න කිහිපයක් මතු 
කළා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට කථා කිරීමට තව 

කාලය අවශ්යද?  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ඔව්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකද, තව කාරණා 

එකක්-ෙදකක් ඉදිරිපත් කිරීමට තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව්දී හැම ෙකෙනකුම කථා කළ 
පශ්නවලට අමතරව විෙශේෂෙයන්ම ත්යාග සහ දිරි දීමනා ලබා දීම 
පිළිබඳවත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ත්යාග සහ 
දිරි දීමනා ලබා දීම සම්බන්ධ නිෙයෝගවලට අදාළව ෙමෙතක් කල් 
මූල්ය පාලක සභාවක් තිබුණා. එම පාලක සභාවට ෙමෝටර් රථ 
පවාහන ෙකොමසාරිස්වරයා නිල බලෙයන් අයිති ෙවනවා. ඒකට 
අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ගණකාධිකාරිවරයා තමයි පරණ පනත අනුව පත් වී සිටිෙය්. දැන් 
එහි මූල්ය නිලධාරී විධියට එතුමාට ඉදිරිෙයන් තව නිලධාරිෙයක් 
සිටිනවා. එම මූල්ය නිලධාරී ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා. අතිෙර්ක 
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙකොමසාරිස්වරෙයක් තමයි මුලින් සිටිෙය්. ඒ 
ෙවනුවට ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙකොමසාරිස් - (පරිපාලන) ඇතුළුව 
එම නිලධාරී මණ්ඩලය ඇතුළත් කර තිෙබනවා. එම 
මණ්ඩලෙයන් තමයි  විෙශේෂෙයන්ම එම දිරි දීමනා සහ ත්යාග ලබා 
දීම පිළිබඳව තීන්දු ගන්ෙන්. එයත් අද සංෙශෝධනය ෙවනවා. ෙමම 
නිෙයෝගයන්ට අදාළ ගැසට් පතෙය් සිංහල භාෂාෙවන් තිබුණු 
ෙකොටෙසේ මුදණ ෙදෝෂ කිහිපයක් තිබුණා. එම මුදණ ෙදෝෂ 
කිහිපයත් ෙමම අලුත් ගැසට් පතය තුළින් නිවැරදි කිරීමට අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් 
අද දිනෙය් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙමම නිෙයෝග අංක 1 සහ 2 
සම්බන්ධෙයන් අපෙග් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මන්තීවරුන් විශාල 
පමාණයක් අදහස් හා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. අපි එම ෙයෝජනා 
සියල්ලම ගරු ඇමතිතුමා මඟින් ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා පවතින අඩු පාඩු සකස් 
කිරීමට කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
තවත් සංෙශෝධන තිෙබනවා නම් අෙප් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාවට එම කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එතෙකොට අපට 
ඒවා සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරලා ෙම් තිෙබන අඩු පාඩු හදා ෙගන 
ඉදිරියට යෑමට හැකි ෙවනවා. අපිට අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් 
පවාහන ක්ෙෂේතය විධිමත් කිරීමටයි. ෙමොකද, අප රෙට් වාහන 
ගහනය දිෙනන් දින වැඩි ෙවන තත්ත්වයක් පවතින නිසා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අපි වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කළ යුතු ෙවනවා. 
මසකට Three-wheelers 5,000ක් පමණ අෙප් මාර්ග පද්ධතියට 
ඇතුළු  ෙවනවා කියා පුවත් පතක සඳහන් වී තිබුණු පුවතක් මම 
දැක්කා. එෙසේ Three-wheelers 5,000 ධාවනයට ඇතුළු වීම තුළ, - 
දැනටත් අෙප් රෙට් දසලක්ෂ හැටදහසක් පමණ තී-ෙරෝද රථ 
තිෙබනවා.- තරුණයන් ෙම් තී-ෙරෝද රථ ව්යාපාරයට ඇතුළු වීම 
නිසා අෙප් රැකියාවල පශ්නයක් මතු වී තිෙබනවා. අපි ඉදිරිෙය්දී 
රැකියා දස ලක්ෂයක් ලබා දීම සඳහා කර්මාන්තශාලා සියයක් 
හම්බන්ෙතොට හදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් තී ෙරෝද රථ 
ව්යාපාරය නිසා එම කර්මාන්තශාලාවලට අවශ්ය පුහුණු ශමය ලබා 
ගැනීෙම් පශ්නයක් ඇති ෙවයි කියා අප හිතනවා. ඒ නිසා එම 
ගැටලුව නියාමනය කිරීම සඳහාත් වැඩ පිළිෙවළක් ගරු ඇමතිතුමා 
හරහා අපි ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක කරන බව පකාශ කරන්න මා 
කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් අද දින 
ෙමම විවාදය සඳහා සහභාගි වූ අෙප් සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ට 
ගරු ඇමතිතුමා  ෙවනුෙවන් මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම  
ඔවුන් ඉදිරිපත් කළ සියලුම කාරණා පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු 
කරමින් ඒ සඳහා කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක 
කරන බවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා පකාශ කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

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

II 
 

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

Aviation, I move,  

“That the Regulations made by the Minister of Transport and Civil 
Aviation under Section 237 of the Motor Traffic Act (Chapter 203) 
read with Section 213D of the Act and published in the Gazette 
Extraordinary No. 1946/10 of 22nd December 2015, which were 
presented on 09.03.2016, be approved.” 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු ෙව්ලු කුමාර් 

මහතා. ඊට ෙපර කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් ගරු බන්දුල ලාල් 
බණ්ඩාරිෙගොඩ මන්තීතුමා ෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා 
කරන්න. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු බන්දුල ලාල් 

බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා.  

 

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

 
අනතුරුව ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා  මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා මුලාසනාරූඪ 
විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பந் ல லால் 
பண்டாாிெகாட அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.  

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 
Chair, and THE HON. BANDULA LAL BANDARIGODA took the 
Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 

වතු ෙසේවකයන්ට රජෙය් ඉඩම් ලබා දීම  
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு அரச காணி வழங்கல் 
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ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

பாரா மன்றத்தின் ஒத்திைவப் ேவைளப் பிேரரைணயாகத் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கான காணி ாிைம ெதாடர்பான 

ன்ெமாழிைவச் ெசய்வதற்குாிய வாய்ப்ைபத் தந்தைமக்குத் 
தங்க க்கு நன்றி ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 2015ஆம் 
ஆண்  ஏப்பிரல் மாதம் 8ஆம் திகதி நைடெபற்ற அைமச் 
சரைவக் கூட்டத்தில் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கான 
காணி ாிைம ெபற் க்ெகா த்தல் ெதாடர்பான அைமச் 
சரைவத் தீர்மானம் நிைறேவற்றப்பட்ட . அதன ப் 
பைடயிேல இன்  ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள  காணி ாிைம 
ெதாடர்பாகக் காணப்ப கின்ற சிக்கலான சூழல் பற்றி இந்த 
அைவயிேல இந்த ன்ெமாழிைவச் ெசய்யேவண் ய 
நிைலக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட் க்கின்ேறாம்.   

குறிப்பாகப் ெப ந்ேதாட்டத்திேல வாழ்கின்ற ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள் அல்ல  மைலயக இந்திய வம்சாவளிச் 
ச கத்தினர் 18ஆம் ற்றாண் ன் இ திக் காலப்பகுதியில், 
காலனித் வ ஆட்சியிேல, இலங்ைகக்குக்  ெகாண் வரப் 
பட்டவர்கள். எம  நா  1948ஆம் ஆண்  சுதந்திரமைடந்  

தலாவ  சட்ட சைபயிேல ெகாண் வரப்பட்ட மேசாதாவின் 
லமாக இந்திய வம்சாவளி மைலயக மக்கள் தங்க ைடய 

கு ாிைமைய ம் வாக்குாிைமைய ம் இழக்கின்ற 
ர்ப்பாக்கிய நிைலக்குத் தள்ளப்பட்டார்கள். அன்றி ந்  

காலனித் வ ஆட்சியி ந்த அ ைமத் ெதாழிலாளி என்ற 
நிைலைம ெதாடர்ந் ெகாண் ந்த . அதன்பின் 2003ஆம் 
ஆண் ல் எம  ைமயான ச க ம் வாக்குாிைம ெபற்  
எம  நாட் க்கின்ற ஏைனய ச கங்க க்குச் சமனாக 
வாழக்கூ ய நிைலக்கு நாங்கள் மாற்றம் ெபற்ேறாம்.   

ெப ந்ேதாட்டத் ைறயிேல இ க்கின்ற ெப ந் 
ேதாட்டங்கள் வரலாற்றின்ப  ஆரம்ப காலங்களிேல 
அரசினால் நிர்வகிக்கப்பட் வந் , அதன் பிறகு அரசின  ஒ  
ெகாள்ைகயாகக் கணிசமான ேதாட்டங்கள் பிராந்தியக் 
கம்பனிக க்கு வழங்கப்பட்டன. இன் ம்  சில ேதாட்டங்கள் 
அரச நிர்வாகத்தின்கீழ் ைவத் க்ெகாள்ளப்பட்டன. பிராந்தியக் 
கம்பனிக க்கு வழங்கப்பட்ட ேதாட்டங்கள் ெதாடர்ச்சியாக 
அந்தக் கம்பனிகளால் நிர்வகிக்கப்பட்டன. அந்தப் பிராந்தியக் 
கம்பனிக க்குட்பட்ட ேதாட்டங்கள் ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சின் கீ ள்ள ஒ  விடயமாகக்  
காணப்ப கின்ற . அேதேநரத்தில் அரசினால் நிர்வகிக்கப்ப  
கின்ற மக்கள் ெப ந்ேதாட்ட அபிவி த்திச் சைப, அரச 
ெப ந்ேதாட்ட யாக்கம்,  Elkaduwa Plantations Limited 
என்பன இன்ைறய இந்தப் திய அரசாங்கத்தில் அரச 
ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சுக்குக்கீழ் 
ெகாண் வரப்பட் க்கின்றன. அந்த வைகயில், கடந்த 
காலத்தில் இ ந்த கட்டைமப்  ாீதியான ைற மாற்றப்பட் , 
பிராந்தியக் கம்பனிக க்குட்பட்ட ேதாட்டங்கள் ெப ந் 
ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சுக்குக் கீ ம் அரசினால் 
நிர்வகிக்கப்ப கின்ற ேதாட்டங்கள் அரச ெபா யற்சி 
அபிவி த்தி அைமச்சுக்குக் கீ ம் ெகாண் வரப்பட் க் 
கின்றன.  

245 246 



2016  සැප්තැම්බර් 07 

குறிப்பாக, 1992ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியில் இந்தத் 
ேதாட்டங்களிேல ஏறக்குைறய 3,75,000 ேதாட்டத் ெதாழிலா 
ளர்கள் இ ந்தி க்கிறார்கள். ஆனால் இன்  ஏறக்குைறய 
1,75,000 தல் 1,80,000 வைரயான எண்ணிக்ைகயாக அ  
குைறவைடந்தி க்கின்ற . இதிேல அரச ெப ந்ேதாட்டங் 
களாக இ க்கின்ற மக்கள் ெப ந்ேதாட்ட அபிவி த்திச் சைப - 
JEDB,  அரச ெப ந்ேதாட்ட யாக்கம் - SLSPC,    Elkaduwa 
Plantations Limited ேபான்றவற்றில் ஏறக்குைறய 12,000 
வைரயான ெதாழிலாளர்கள்தான் இன்  காணப்ப கின்றனர். 
இதற்குப் றம்பாக இந்த அரசுக்குச் ெசாந்தமான அரச 
ெப ந்ேதாட்டங்களிேல 50, 100, 150  ெஹக்டயர் எனக் 
கணிசமான பகுதிகள் கூ களாகப் பிாிக்கப்பட் த் தனிப்பட்ட 
சிறிய கம்பனிக க்கு வழங்கப்பட்டைவக ம் உள்ளடங்கிக் 
காணப்ப கின்றன.  

இவ்வாறான சூழ்நிைலயில் இந்த நாட் ன் கு ாிைம 
ைய ம் வாக்குாிைமைய ம் ெபற் , வாக்களிப்பிேல ஈ பட் , 
ஏைனேயா க்குச் சமமாக 'நாங்க ம் இலங்ைகயர்' என்ற 
அந்தஸ் டன் வாழக்கூ யவர்கள் என்ற வைகயில் எங்க  
ைடய மைலயகப் ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய 
அ ப்பைடப் பிரச்சிைனகளான அல்ல  அ ப்பைட 
உாிைமகளான காணி உாிைம, ட் ாிைம என்பவற்ைறப் 
ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ய  இந்த நாட்  அரசாங்கத்தின் 
தார்மீகக் கடப்பாடாக உள்ள . அந்த வைகயில், ஜனாதிபதித் 
ேதர்த ன்ேபா ம் இந்த நல்லாட்சி அரசு அைமக்கப்பட்ட 
ேபா ம் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கான காணி உாிைம 
உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ம் என்ற காத்திரமான ேகாாிக் 
ைகைய இந்த அரசாங்கத்திடம் நாங்கள் ன்ைவத்தி ந்ேதாம். 
அதன் அ ப்பைடயில்,   15/0364/612/012 என்ற இலக்க 

ைடய அைமச்சரைவப் பத்திரத்தின் லமாகத் ேதாட்டத்தில் 
வா கின்ற ஒவ்ெவா  கு ம்பத்திற்கும்  தனி ்ட்ைட 
அைமப்பதற்குக் குைறந்தபட்சம் 7 'ேபர்ச்சஸ்' காணி ஒ க்கிக் 
ெகா க்க ேவண் ெமன்ற தீர்மானமான  நிைறேவற்றப் 
பட்ட . அந்தத் தீர்மானத்தின்ப , கடந்த வ டம் 100 நாள் 
ேவைலத் திட்டத்திேல ஒ சில இடங்களில் சில 
கு ம்பங்க க்குக் காணிகள் ஒ க்கிக் ெகா க்கப்பட்டன. 
ஆனால், அந்தக் காணிகள்கூட ைறயாக அள  ெசய்யப் 
பட்  வழங்கப்படவில்ைல; அதற்கான எந்தெவா  சட்ட 
உ திப் பத்திரேமா அல்ல  எந்த ஒ  சட்ட ஆவணேமா 
ஒ ங்கு ைறயாக அவர்க க்கு வழங்கப்படவில்ைல. 
தற்ேபா ம்  இந்த மக்கள் ெப ந்ேதாட்ட அபிவி த்திச் சைப, 
அரச ெப ந்ேதாட்ட யாக்கம்,  Elkaduwa Plantations Limited 
ேபான்றவற்றின் நி வாகத் தைலவர்கள   - பிரதானிகள  - 
ெசயற்பா கள் ற் தாக  அரசின் ெகாள்ைகக்கு எதிரான 
தாகேவ காணப்ப கின்றன.  

"குைறந்த பட்சம் 7 'ேபர்ச்சஸ்'  காணிைய தனி  அைமப் 
பதற்காகப் ெபற் த் த கின்ேறாம்" என்ற உ திெமாழிைய 
இந்த நாட் ன் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் மாண் மிகு 
பிரதமர் அவர்க ம் வழங்கியி ந்தார்கள். அதன்ப  இந்த 
அரசாங்கத்ைத உ வாக்குவதற்காக எங்க ைடய ப் 
பலத்ைத ம்  அர்ப்பணிப்ைப ம் நாங்கள் ெசய்தி ந்ேதாம். 
Cabinet தீர்மானெமான் ம் நிைறேவற்றப்பட் க்கின்ற . 
இந்த நிைலயிேல அைவயைனத் ம் உதாசீனம் ெசய்யப்பட்  
ேதாட்டத்தில் வாழ்கின்ற ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள், ேதாட்டச் 
ேசைவயாளர்கள் ெதாடர்ச்சியாகப் பல்ேவ  சட்டக் 
காரணங்கள் காட்டப்பட்  அங்கி ந்  ெவளிேயற்றப் 
ப கின்ற நிைல காணப்ப கிற . உ தியளிக்கப்பட்ட 
பிரகாரம் காணிையப் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ய  
ஒ றமி க்க, ம றம் நல்லாட்சிக்குள் இ ந் ெகாண்  
ேதாட்டத்தி ந்  ெவளிேய விரட்டப்ப பவர்கைளக் 

காப்பாற்றேவண் ய பாிதாபகரமான நிைலக்கும் இன்  
நாங்கள் தள்ளப்பட் க்கின்ேறாம். ஆகேவ, எ க்கப் 
பட் க்கின்ற Cabinet தீர்மானத்தின்ப  ேதாட்டங்களில் 
வாழ்கின்றவர்க ைடய காணி உாிைம உ திப்ப த்தப்பட 
ேவண் ம்.  

18ஆம் ற்றாண் ன் இ திக்காலப் பகுதியி ந்  
இன் வைர 200 வ டங்க க்கும் ேமலாக ஏறக்குைறய 5 - 6 
சந்ததியினர் மாறிமாறித் ெதாடர்ச்சியாக இந்தத் 
ேதாட்டங்களில் இ ந்தி க்கிறார்கள். ேதாட்டத்தி க்கின்ற 
அந்தத் ெதாழிலாளர்கைள ேதாட்டத்தில் வாழ்கின்றவர் 
கேளா  ஒப்பி கின்றேபா  ஒ  சி  சத தமானவர் மட் ேம 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களாக இ ப்பைதக் காணலாம். இன்  
காணிகைளேயா அல்ல  ஏேத ம் ச ைகெயான்ைறேயா 
ெபற் க்ெகாள்ள ற்ப கின்றேபா  ேதாட்ட நி வாகிகள் 
ேதாட்டத்தில் ேவைல ெசய்வதைன மட் ேம அ ப்பைட 
யாகக்ெகாண்  அதைனப் ெபற் க்ெகா க்க ற்ப  
கின்றனர். இதைன எந்த வைகயி ம் ஏற் க்ெகாள்ள 

யா . தன் ைடய நிலமாக, தன் ைடய இடமாக 
நிைனத்  ேதாட்டத்திேல பரம்பைர பரம்பைரயாக வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்ற அந்த மக்கள் அவர்க ைடய 
வாழ்க்ைகையக் ெகாண் நடத் வதற்காக அந்தத் ேதாட்டங் 
களில் காணி உாிைம உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ம். 3 
தைல ைறக்கு த ேல ெதாழில் ெசய்தவர்க ம் அதற்குப் 
பிறகு இரண்  தைல ைறகள் ெதாழில் ெசய்யாதவர்க ம் 
அந்தத் ேதாட்டங்களிேல வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
ஆகேவ, இன்  ேவைலெசய்பவர்க க்குத்தான் காணி 
உாிைமையப் ெபற் க்ெகா க்க ெமன்பைத எந்த 
வைகயி ம் ஏற் க்ெகாள்ள யா .  

அேதேநரத்திேல காணி வழங்கல் ெதாடர்பாக எந்தெவா  
ஒ ங்குப த்தப்பட்ட நைட ைற ம் இ ப்பதாகத் ெதாிய 
வில்ைல. 100 நாள் ெசயற்பாட் ேல எ க்கப்பட்ட Cabinet 
தீர்மானமான  அரச வர்த்தமானியில் அறிவிக்கப்பட் , 
அதைனச் சட்டமாக்கி அ   ைமயாக நைட ைறப் 
ப த்தப்ப கின்ற ஒ  நிைல உ வாக்கப்பட ேவண் ம். 
ேதாட்ட மக்க க்குாிய கு மைனகைள அைமப்பதற்குத் 
ேதைவயான காணி உாிைமைய ைறயாகப் ெபற் க் 
ெகா ப்ப  ெதாடர்பாக ஓர் ஆைணக்கு ைவ ஏற்ப த்தி, 
அைத ஓர் ஒ ங்கு ைறயாக நைட ைறப்ப த்த ேவண் ம். 
ஒவ்வா  அைமச்சுக்களிட ம் ெசன்  அங்குள்ள  
அதிகாாிகளிடம் ைகேயந்தேவண் ய நிைலக்கு இன்  
நாங்கள் தள்ளப்பட் க்கின்ேறாம். இந்த அைமச்சரைவத் 
தீர்மானத்ைத எ த் க்காட் கின்றேபா  தங்க க்கு 
அவ்வாறானெதா  தீர்மானம் பற்றித் ெதாியாெதனத் ேதாட்ட 
அைமப் க்க க்கு தைலைமதாங்குபவர்கள் கூ கின்றார்கள். 
இவ்வாறான சூழ்நிைலக்கு நாங்க ம் எங்க ைடய மக்க ம் 
தள்ளப்பட் ப்ப  மிக ம் கவைலக்குாியேத.  

அ மட் மன்றி, அரச ெப ந்ேதாட்டங்கைள ம சீரைமப் 
பதாகக் கூறிக்ெகாண்  ேதாட்டங்கைளச் சி  ண் களாகக் 
கூ ேபாட்  அவற்ைறச் சில தனியா க்குக் ெகா ப்பதற்குாிய 
ஏற்பா க ம் நைடெபற் க் ெகாண் க்கின்றன. ஆகேவ, 
ேதாட்டங்கைள ம சீரைமப்பதாக இ ந்தால் அந்தப் 
பிரேதசத்திேல வாழ்கின்ற, அந்த மக்களின் பிரதிநிதியாக 
இ க்கின்ற எங்க ைடய அபிப்பிராயங்கள் உள்வாங்கப்பட 
ேவண் ம். அப்ப  அந்த மக்க ைடய ெதாழிற்சங்கத் 
தைலைமகள  அபிப்பிராயங்கள் உள்வாங்கப்படாமல் அந்தச் 
சைபகளின  தைலவர்கள் தான்ேதான்றித்தனமாகச் 
ெசயற்ப வ  கண் க்கத்தக்க . இந்த ஆட்சி அைமக்கப் 
பட்டேபா  ேதாட்டங்கைளப் பற்றிய அ ப்பைடேயா, அைவ 
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எங்ெகங்கு அைமந்தி க்கின்றன என்ேறா ெதாியாதவர்களால் 
பல்ேவ  ைறகள் அதற்குள் குத்தப்ப வதன் லம் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைள  ஒ  கஷ்ட நிைலக்கு அல்ல  
ேமாச  நிைலக்கு உட்ப த் கின்ற நிைலைம ஏற்பட் க் 
கின்ற .  

நாவலப்பிட் ய பிரேதசத்திேல மக்கள் ெப ந்ேதாட்ட 
அபிவி த்திச் சைபக்குாிய  Hope என்ற ேதாட்டத்தில் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்குக் குத்தைக அ ப்பைடயில் 
இரண்  ஏக்கர் தம்  காணிகைளப் பகிர்ந்  ெகா க்கப் 
ேபாவதாக ம் குத்தைக ஒப்பந்தம் ெசய்வதாக ம் கூறப் 
ப கின்ற . அப்ப ெயன்றால், அந்தக் குத்தைக ஒப்பந்தத் 
திேல என்ன இ க்கின்ற ? எந்த அ ப்பைடயில் அக்குத்தைக 
ஒப்பந்தம் ெசய்யப்பட் க்கின்ற ? அந்தத்  ெதாழிலாளர் 
களின் எதிர்காலம் என்ன? நாங்கள் அவர்க க்குக் 
ெகா த்தி க்கின்ற உத்தரவாதத்தின்ப , அவர்களின் 
கு மைனகைள அைமப்பதற்கான ஏற்பா கள் என்ன? இைவ 
ஒன் ேம மக்கள் பிரதிநிதிகளாகிய எங்க க்குத் ெதாியாமல் 
இ க்கின்ற . நாங்கள் அந்த மக்களிடம் ெசன்  அவற்ைறச் 
ெசால்ல யாத நிைலக்குத் தள்ளப்பட் க்கின்ேறாம்.  

அ மட் மன்றி, கடந்த காலங்களில் குத்தைகக்கு 
விடப்பட்ட அரச ெப ந்ேதாட்டங்களின  குத்தைகப் 
பணமான  பாாியளவில் ேசகாிக்கப்படாமல் இ க்கின்ற . 
குறிப்பாக, அரச ெப ந்ேதாட்ட யாக்கத்தில் மட் ம் 
ஏறக்குைறய 42 மில் யன் பாய் ெப மதியான குத்தைகப் 
பணம் - அரசுக்கு வரேவண் ய பணம் -  ேசகாிக்கப்படாமல் 
இ க்கின்ற . அதிேல கண்  மாவட்டத்தில் அைமயப் 
ெபற்றி க்கின்ற ைவத்தலாைவ என்ற ேதாட்டத்தி ந்  6.4 
மில் யன் பாய் ெப மதியான ெதாைக - ஏறக்குைறய ஐந்  
வ ட கால குத்தைகப் பணம் - அரசுக்குச் ெச த்தப்படாமல் 
இ க்கின்ற . ஆனால், அத்ேதாட்டம் ெதாடர்பில் எந்தெவா  
சட்ட நடவ க்ைக ம் எ த்ததாகத் ெதாியவில்ைல. 
அேதேபால, ரங்கைல பிரேதசத்திேல 2011ஆம் ஆண்  
ேதாட்டத்தின் ஒ  பகுதியான ஐம்ப  ஏக்கைர ஒ வ க்குப் 
ெபற் க்ெகா க்க இ ந்தேபா , மக்கள் எதிர்ப் க் காரணமாக 
அ  நி த்திைவக்கப்பட்ட . கடந்த சில மாதங்க க்கு 

ன்னர், அ  மீளப் ப்பிக்கப்பட்  அதைன அவ க்குப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கான ஏற்பா கள் நைடெபற் க் 
ெகாண் க்கின்றன. ஆகேவ, எங்க க்குக் ெகா த்த 
வாக்கு திைய நிைறேவற்றாமல் - அவர்க க்கான 
கு மைனகைள அைமப்பதற்கான காணிகைள வழங்காமல் - 
அங்கு ெதாழில் ெசய்யாமல் இ க்கின்றவர்கைளப் பல்ேவ  
சட்டங்கைளக் காட்  ெவளிேயற்றிக்ெகாண் ம் ம பக்கமாக 
இந்தத் ேதாட்டங்கைளக் கூ ேபா கின்ற நிைலைமைய 
ஏற்ப த்திக்ெகாண் ம் இ ப்பதான , ற்றி ம் 
எங்கைளேயா அல்ல  எங்க ைடய ெசயற்பா கைளேயா 
பாைதக்கு இ த் வி கின்ற நிைலைமைய ஏற்ப த்தி 
யி க்கின்ற .  

அ மட் மல்லா , இந்தத் ேதாட்டங்களில் ேவைல 
ெசய்கின்ற ஊழியர்களின் EPF, ETF மற் ம் ேசைவக்காலக் 
ெகா ப்பன கள் - ஏறக்குைறய ஆயிரம் மில் யன் பாய் - 
நி ைவயாகக் காணப்ப கின்ற . ெதாழிலாளர்களின் உாிைம 
கைளப் ெபற் க்ெகா க்க ெதாழிலாளர் ெதாடர்பான 
சட்டத்ைத இந்த அரசு இயற்றியி க்கின்ற . சட்டத்ைத 
இயற்றியி க்கின்ற அரசாங்கத்தால், அரச நி வனங்களால் 
நடத்தப்ப கின்ற ேதாட்டங்களிேல ேவைலெசய்கின்ற  
ெதாழிலாளர்களின் உாிைம பறிக்கப்ப கின்ற  என்றால், 

நாங்கள் அதைன யாாிடம் ெசன்  கூ வ ? அதைனக் 
கூ வதற்கு யார் இ க்கின்றார்கள்? இங்ேக சட்டத்ைத மீறி, 
ெதாழிலாளர்களின் உாிைமையப் பறிப்ப  அரசாங்க 
நி வனம் - அரசு நி வகிக்கின்ற நி வனம். ஆகேவ, நாங்கள் 
இதைன யாாிடம் ெசன்  கூ வ ? கடந்த காலங்களிேல பல 
ேதாட்டங்கள் திடீெரன டப்பட்டன. அங்கு ேவைலெசய்த 
ஊழியர்களின் பதி கள் அழிக்கப்பட் க்கின்றன. அவர்கள் 
தங்க ைடய EPF, ETF பணத்ைதப் ெப வதற்காக 
நீதிமன்றம் ெசல்கின்றார்கள். அதற்காகச் ேசமிப்பில் 
இ க்கின்ற ெதாைகையவிட, அதிகமான ெதாைகைய 
அவர்கள் ெசலவிடேவண் யி க்கின்ற . ஆகேவ, இ  மிகப் 
பாிதாபகரமான ஒ  நிைலையத் ேதாற் விக்கின்ற . 
மக்க க்கு வழிகாட் யாக ம் ன்மாதிாியாக ம் ெசயற்பட 
ேவண் ய அரசு, இதைன ேமற்ெகாள்ளாமல் இ ப்ப  
வ ந்தத்தக்க .  

அ மட் மல்ல, இந்த உயாிய சைபயிேல இந்த 
வ டத் க்ெகன நிைறேவற்றப்பட்ட பாதீட் ேல, தனியார் 

ைறயின க்குப் ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட -  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා මූලාසනෙයන් 
ඉවත් වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. BANDULA LAL BANDARIGODA left the 
Chair and DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  took the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, நீங்கள் உங்கள் 

உைரையத் ெதாடரலாம்.  
 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, - 

தனியார் ைறயின க்குப் ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட இந்தக் 
ெகா ப்பன கள் ெதாடர்ந்  நி ைவயாகேவ காணப்ப  
கின்றன. ன்மாதிாியாக ம் வழிகாட் யாக ம் இ க்க 
ேவண் ய அரசாங்கம், இந்தக் ெகா ப்பன களில் 
ேமாச ெசய்  மக்கைள ஏமாற் கின்ற . இதனால், இந்த 
மக்கள் தங்க ைடய ைறப்பா கைளச் ெசய்வதற்கு ஆளற்ற 
நிைலைமக்குத் தள்ளப்பட் க்கின்றார்கள். அ மட் மன்றி, 
இந்த உயாிய சைபயிேல இந்த வ டத் க்கான பாதீட் ல் 
தனியார் ைறயின க்கு வழங்கப்பட்ட 2,500 பாய் சம்பள 
அதிகாிப்ைபத் ெதாழிற்சங்கங்க ம் ெதாழில் அைமச்சும் 

தலாளிமார் சம்ேமளன ம் ேபரம்ேபசி, ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க க்கு ஒ  நாைளக்கு 100 பாய் என்ற 
அ ப்பைடயில் 2,500 பாைய வழங்கேவண் ெமன்  

ெவ த் , அ  வழங்கப்பட் ம் இ க்கின்ற . ஆனால், 
அரச ெப ந்ேதாட்டங்களிேல இ க்கின்ற ஒேர ெதாழிற் 

ைறையச் ேசர்ந்த  ஊழியர்கள்மீ  இ  ெதாடர்பில் எந்தக் 
காிசைன ம் ெச த்தப்ப வதில்ைல. அதாவ , பக்கத்  
ேவ யாக இ க்கின்ற, பக்கத்  ேவ க்குள்ேள காணப் 
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ப கின்ற பிராந்தியக் கம்பனித் ேதாட்டங்களிேல உள்ள 
ஊழியர்கள் 100 பாய் அதிகாிப்ைபப் ெப கின்றேபா , 
இந்த அரச ேதாட்டத்திேல இ க்கின்ற ஊழியர்க க்கு அந்தக் 
ெகா ப்பன  வழங்கப்ப வதில்ைல. இந்தக் ெகா ப்பன  
பற்றிப் ேபசுகின்றேபா  அ  எங்க டன்  ெதாடர்பற்றெதன 
இந்தச் சைபகள் கூ கின்றன. அரச ெப ந்ேதாட்டங்களில் 
இ க்கின்ற ெதாழிலாளர்கைள இரண்டாம்பட்சமாக நடத்தப் 
பார்க்கின்ற ஒ  தன்ைமைய இ  எங்க க்கு மிகத் ெதளி 
வாகக் காட் கின்ற . ஆகேவ, இந்தத் ெதாழிலாளர்கள்மீ  
உடன யாகக் கவனம் ெச த்த ேவண் ம்.  

அரச ேதாட்டங்கைளக் குத்தைகக்கு எ த்தி க்கின்ற 
பிராந்தியக் கம்பனிக க்கு அ த்தம் ெகா க்கப்ப கிற  
என்றால் அதாவ , அரசு என்ற ாீதியில் அந்தக் ெகா ப் 
பனைவக் ெகா க்க ேவண் ம் என்ற நிபந்தைன 
விதிக்கப்ப வதாக இ ந்தால், அரசினால் நடத்தப்ப கின்ற 
நி வனம் ஏன், அந்தக் ெகா ப்பனைவக் ெகா ப்பதற்குத் 
தயாராகவில்ைல? இ  ரண்பாடான நிைலைமைய 
ஏற்ப த்தியி க்கின்ற . ஆகேவ, இங்கி க்கின்ற அரச 
ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்திப் பிரதி அைமச்சர் அவர்கள் 
இந்த நிைலைமைய நிவர்த்தி ெசய் ம் விதத்தில் இவ்வள  
காரணிகைள ம் ைமயமாக ைவத்  இந்தப் பார ரமான 
நிைலைமைய உள்வாங்கி,  இனியாவ  உாிய ைறயில் 
ெசயற்பட ேவண் ெமன நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இந்த நல்லாட்சியில் தற்ேபா  வைடந்தி க்கின்ற ஒ  
வ ட காலத்திேல இந்த அரச ெப ந்ேதாட்டங்களி ள்ள 
ெதாழிலாளர்கள் பாாிய அதி ப்தி நிைலக்குத்  தள்ளப்பட் க் 
கின்றார்கள். இதனால் நாங்கள் அவர்கள் ன் மக்கள் பிரதிநிதி 
யாகச் ெசன்  ேபச யாத நிைலைமக்கு, ெவட்கப்பட 
ேவண் ய, தைலகுனிய ேவண் ய நிைலைமக்குத் தள்ளப் 
பட் க்கின்ேறாம். ஆகேவ, இனியாவ  இந்த அரச ெப ந் 
ேதாட்டத்தி க்கின்ற ஊழியர்கைள உயிேரா  ைதக்கும் 
ெசயற்பா கைளச் ெசய்ய ேவண்டாம் என ம் அவர்கள் 
ெதாடர்பாகப் ரண காிசைனையக் காட்  இதற்கான 
தீர்ெவான்ைறப் ெபற் த்தர ேவண் ம் என ம் ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நன்றி! அ த் , ெகளரவ திலகராஜா அவர்கள்! உங்க க்கு 

5 நிமிடங்கள் உண் .  

 
[பி.ப. 6.39] 

 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, நீங்கள் 

தைலைம ஆசனத்தில் இ க்கும்ேபா  மைலயக மக்களின் மிக 
க்கியமான விடயம் ஒன்  குறித்  உைரயாற் வதற்குச் 

சந்தர்ப்பம் தந்தைமையயிட்  த ல் உங்க க்கு நன்றிையத் 
ெதாிவிக்கின்ேறன். அேதேநரம் அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் அவர்கள் இந்த உைரகைளக் 
கவனமாகக் ேகட் க்ெகாண் க்கும் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் 
ெகளரவ  உ ப்பினர் ேவ குமார் அவர்கள் ன்ைவத்த இந்த 
ேயாசைனைய ஆேமாதிப்பேதா , இந்தச் சைபயிேல அவர் 

ன்ெமாழிந்த சில விடயங்க க்கான ஆதாரங்கைள ம் 
அைமச்சாின் கவனத் க்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.  

Sir, the Hon. Velu Kumar referred to a Cabinet Paper 
and I would like to quote some lines from that.  

 

“Cabinet Paper No. 15/ 0364/ 612/ 012, a Memorandum dated 2015
-03-31 by the Minister of Plantation Industries on ‘Implementation 
of 100 Day Programme to provide land ownership and proper 
Housing to Plantation Workers-’......" 

 

The “Description” of the Cabinet Memorandum 
states, I quote: 
 

“A meeting was convened by the Secretary, Ministry of Plantation 
Industries with the Secretary, Land Ministry, Chairman, Land 
Reform Commission, representatives from the Attorney-General’s 
Department, Janatha Estates Development Board............." 

 

That is, the JEDB. 
 

"........and Sri Lanka State Plantations Corporation............."  
 

That is, the SLSPC. 
 

"...............to prepare a mechanism to implement the proposal.” 
 

It further states, I quote: 
  

“With proper approval of the Golden Share Holder, estate 
management of Regional Plantation companies will release selected 
lands to either Janatha Estates Development Board or Sri Lanka 
State Plantations Corporation.”  

 
Both the Cabinet Memorandum and the Cabinet Paper 

clearly states that the Cabinet Paper was moved by the 
Ministry of Plantation Industries. On the subject of 
establishing new villages in these estates, a letter had 
been written to the Ministry of Plantation Industries. In 
reply to that letter, the Ministry of Plantation Industries 
under the heading  “Release of land for housing 
programme year 2016 Ministry of Hill Country New 
Villages, Infrastructure and Community Development - 
Chrystler’s Farm Estate” has written a letter to the 
Ministry of Hill Country New Villages, Infrastructure and 
Community Development signed by Director (PMMD), 
which states, I quote: 

 

“As it seen the request is related to a national level requirement, 
you are kindly requested to submit a letter from the relevant 
Ministry, indicating whether a cabinet approval has been granted 
for this project.”  

 

The same Ministry which had submitted the Cabinet 
Paper, again writes a letter to another Ministry asking 
whether there is Cabinet approval granted for this project.  

குறிப்பிட்ட அைமச்சரைவப் பத்திரத்ைத எந்த அைமச்சு 
தாக்கல் ெசய்தேதா, அேத அைமச்சின் அதிகாாி 2016ஆம் 
ஆண் க்காக கைளக் கட் வதற்கான காணி உாிமம் 
சம்பந்தமாகக் ேகாாியேபா , அ  ெதாடர்பான அைமச் 
சரைவப் பத்திரம் இ க்கின்றதா? என்  ேகள்வி 
எ ப்பப்பட்டைதத்தான் நான் இப்ெபா   ஒ  விடயமாகச் 
சமர்ப்பித்ேதன். இ  மிக ம் ரணான ஒ  நிைலைம. இந்த 

ரணான நிைலைமயின்மீ  மிக ம் அவதானத்ேதா  
கவனம் ெச த்தி இதைன நிவர்த்தி ெசய்யேவண் ய 
ெபா ப்  இ க்கின்ற . அந்த வைகயில் இந்த ஒத்திைவப்  
ேவைளயில் ன்ைவக்கப்பட்ட விடயங்கள் மிகப் பார ர 
மானைவ.  
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எனக்கு வழங்கப்பட் க்கும் கு கிய ேநரத் க்குள் 
ேம ம் ஒ  விடயத்ைத மாத்திரம் கூறிைவக்க வி ம்  
கின்ேறன். அதாவ , Janatha Estates Development Board - 
'ஜனவசம' என்ற நியமத் க்குக் கீழாக வ ம் கண்  
மாவட்டத்தின் நாவலப்பிட் , நாகஸ்தன்ன ேதாட்டத் க்கு 
நான் விஜயம்ெசய்  அங்குள்ள ெதாழிலாளர்க டன் 
கலந் ைரயா ேனன். இப்ெபா தான் நாங்கள் இந்த 
outgrower எனப்ப கின்ற ைற சம்பந்தமாக RPC கம்பனிகள் 

ன்ைவக்கின்ற ன்ெமாழி கைளப் பற்றி ஆராய்கின்ேறாம். 
ஆனால், 2010ஆம் ஆண்  த ந்ேத அந்தத் ெதாழிலா 
ளர்கள் அறியாதவண்ணம் அந்த நைட ைற அங்கு 
கைடப்பி க்கப்ப கின்ற . அங்கு அவர்க க்குக் காணிகள் 
பகிர்ந்தளிக்கப்படாமல் ேதயிைலச் ெச கள் பகிர்ந்தளிக் 
கப்ப கின்றன. அவர்க க்கு உாிய நாளில் உாிய சம்பளம் 
வழங்கப்படாதேபா ம், நிர்வாகம் அந்தத் ேதயிைலக் 
காணிக க்காக வ டத் க்கு ஒ ைற அந்த ஒப்பந்தத்ைதச் 
சாியான திகதியில் ெசய் ெகாள்கின்ற . அேதேநரம், 
ேதயிைல மரங்களி ந்  அவர்கள் பறித்த ெகா ந்  
க க்கான ெகா ப்பனைவ உாிய திகதியில் வழங்க 
ம க்கின்ற . அங்ேக காலாகாலமாக வாழ்ந்த அந்தத் 
ெதாழிலாளர்க க்கு உாிய ைறயில் காணிகள் பகிர்ந் 
தளிக்கப்படாத நிைலைம இ க்கும்ேபா , ேநற்ைறக்கு ந்திய 
தினங்களில் ெவளியார் வந்  அந்தத் ேதாட்டக் காணிகைளப் 
பகிர்வதற்கான யற்சிகைள ேமற்ெகாண்டதாக அங்ேக 
வாழ்கின்ற ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் எம்மிடம் ைறயி  
கின்றார்கள். அதனால், JEDB, SLSPC, Elkaduwa Plantations 
Limited உள்ளிட்ட நி வனங்களில் இந்தக் காணிப் பகிர்  
ெதாடர்பாக அரசாங்கம் மிகக் கூ ய கவனெம த்  உாிய 

ைறயில் ெசயற்பட ேவண் ம்.  

எனேவ, நல்லாட்சி அரசாங்கம் ேதர்த க்கு ன்னர் 
அதன  ேதர்தல் வாக்கு திகளில் ன்ெமாழிந்தவா ம் 
குறித்த அைமச்சரைவப் பத்திரங்களில் ன்ெமாழிந்தவா ம் 
இந்த விடயத்தில் உாிய நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம் எனக் ேகட் க்ெகாண்  விைடெப கின்ேறன்.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அ த்ததாக, ெகளரவ சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா அவர்கள். 

உங்க க்கு 5 நிமிடங்கள் உள்ளன. 

 
[பி.ப. 6.45] 
 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கான காணி ாிைம ெபற் க் 
ெகா த்தல் ெதாடர்பான இன்ைறய ஒத்திைவப் ேவைளப் 
பிேரரைணமீ  உைரயாற் வதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்காக 
தங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
உண்ைமயிேல இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரத்தின் 

ெக ம்பாகக் காணப்ப கின்ற இந்தப் ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள  அ ப்பைட உாிைமகள், அவர்க ைடய 
ேதைவகள், அவர்க க்கு வழங்கப்படேவண் ய ச ைககள் 
ேபான்றவற்ைற அவர்க க்கு வழங்கா  ெதாடர்ந்  
அவர்கைளக் கூ யாட்களாக, ெதாழிலாளர்களாக மட் ம் 
நடத்திவ வ  மிக ம் கண் க்கத்தக்கெதா  விடயம். இந்த 

நல்லாட்சி அரசான  அவர்கள  ேதைவகைள, அவர்கள  
அ ப்பைட உாிைமகைள வழங்குவதற்கு எ த்தில் மட் ம் 
சட்டங்கைள ம் பிேரரைணகைள ம் நிைறேவற்றா , 
நைட ைறயிேல அவற்ைறச் சாத்தியப்ப த்தினால்தான் அந்த 
மக்க ைடய மனங்கைள ெவன்ெற த்  ெதாடர்ந் ம் இந்த 
ஆட்சிைய நிைலப்ப த்த ெமன்ற என  க த்ைத இங்கு 

ன்ைவக்கின்ேறன். 

த்த காலத்திற்கு ன்   JEDB என்  கூறப்ப கின்ற 
மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்திச் சைபயான  வடக்கிேல பல 
பகுதிகளில் இயங்கிவந்த . ஆனால், இன்  த்தம் 

வைடந்  7 வ டங்கள் நிைறவைடந் ம், அதி ம் இந்த 
'நல்லாட்சி' அரசின  ஆட்சி வந்தபின் ம் வட பகுதியிேல 
அந்த மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்திச் சைபகைள இயக்குவதற்கு 
நடவ க்ைககள் எ க்கப்படவில்ைல. பைள என்ற 
பிரேதசத்தில் மட் ம்தான் மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்திச் சைப 
இயங்கிவ கின்ற . ஆனா ம், வடக்கில் காணப்ப கின்ற 
இந்தச் சைபக்குச் ெசாந்தமான காணிகைள அங்கு ேவைல 
ெசய்த ெதாழிலாளர்க க்கு, அதன் லம் பயனைடந்  
வ மானம் ஈட் யவர்க க்கு, காணியற்றவர்க க்கு, 
தற்ெபா  தங்க ைடய ெதாழில்கைள இழந்  ெதாழில் 
வாய்ப்பின்றி வ மானமின்றித் ெதாடர்ந்  ஏைழகளாக 
வாழ்ந் வ கின்ற விவசாயிக க்குத் தலா 5 ஏக்கர் தம் 
விவசாயச் ெசய்ைகக்காக வாடைக அ ப்பைடயிேலா அல்ல  
குத்தைக அ ப்பைடயிேலா வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட்டதாக நான் ஊடகங்கள் வாயிலாக அறிகின்ேறன்.  
இதற்கான ஒ  ெநறிப்ப த்தைலக் ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்களிடம் எதிர்பார்த்தி ப்பதாக ம் அறியக்கிைடக் 
கின்ற . ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் த்தத்தினால் 
ெநாந் ேபாயி க்கின்ற, அைனத்ைத ம் இழந் ேபாயி க் 
கின்ற மக்கள் தங்க ைடய வ மானத்ைத ஈட்டக்கூ ய 
வைகயிேல அந்தக் காணிகைள அவர்க க்குப் பகிர்ந்தளிப் 
பதற்குத் ாிதமாக நடவ க்ைக எ த்தால், நாம் நன்றி ைட 
யவர்களாக இ ப்ேபாம்.   

அ மட் மல்ல, எம  மக்கள் தங்க ைடய பாட்டன், 
ப்பாட்டன் காலமாகப் பரம்பைரபரம்பைரயாக ஆட்சி 

ெசய் வந்த காணிகள்கூட மக்களிடம் தி ப்பி ஒப்பைடக்கப் 
படவில்ைல. அவர்கள் தங்க ைடய ெசாந்த நிலங்களிேலேய 
கு ேயற ம் யாமல், பயிர் ெசய்ய ம் யாமல் 
இ க்கிறார்கள். அந்த நிலங்கள் அைனத் ம் இரா வ 
மயமாக்கப்பட் க்கின்றன. இந்தக் காணிகள் வி விக் 
கப்பட்  அவர்க க்கு வழங்கப்ப ம் பட்சத்திேல, அவர்கள் 
தங்க ைடய இயல்பான வாழ்க்ைகைய வாழக்கூ ய ஒ  
சூழல் ஏற்ப ம். இந்த ஒத்திைவப் ேவைளப் பிேரரைணயில் 

ன்ைவக்கப்பட்ட ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்குாிய அேத 
பிரச்சிைனகள் த்த காலத்திேல வாழ்ந்த வடக்கு, கிழக்கு 
மக்களிட ம் ெதாடர்ச்சியாகக் காணப்ப கின்றன. ெதாடர்ந்  
அவர்கள் றக்கணிக்கப்ப வ ம் நல் ணக்கத் க்கு 

ரணான ேவைலகள் நைடெபற் க்ெகாண்  வ வ ம் 
நிர்வாக அதிகாாிகள் நிர்வாக ாீதியான நடவ க்ைககளில் 
ஈ ப ம்ேபா  அந்த அதிகாாிக க்ெகதிராகக் க தங்கள் 
வைரந்  அ ப்பப்ப வ ம் மிக ம் வ ந்தத்தக்க  
விடயங்களாகும்.   

குறிப்பாக, வட பகுதியிேல த்தர் சிைல அைமத்தல், 
ெதன்பகுதி மீனவர்கள் அத் மீறிவந்  சட்டத் க்கு ரணான 
வைகயில் மீன்கைள வாாிக்ெகாண்  ேபாதல் ேபான்ற 
நடவ க்ைகக க்கு எதிராக அரச அதிகாாிகள் க தங்கைள 
எ வதற்ேகா, ேமலதிகாாிக டன் ெதாடர்  ெகாள்வ 
தற்ேகா பயந்த ஒ  சூழ ல் அங்கு நிர்வாகத்ைத நடத்த 
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[ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා] 
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ேவண் யி க்கின்ற . இந்தச் சூழ்நிைல மாற ேவண் ம்; 
மக்களின் மனங்கைள ெவல்ல ேவண் ம். ெகளரவ 
அைமச்சர்க ம் பிரதி அைமச்சர்க ம் எம  மாவட்டங் 
க க்கு வ ைக தந்  பல உ தி ெமாழிகைளக் 
கூறிச்ெசல்கிறார்கள். ஆனால் அைவ எ ம் நைட ைறயில் 
சாத்தியப்ப வதில்ைல. ஆகேவ, ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் 
க க்கான காணி உாிைமையப் ெபற் க்ெகா த்தல் 
ெதாடர்பாக அரசாங்கம் அவர்களின் பிரச்சிைனகைள 
நிவர்த்திெசய்  ெகா ப்பேதா , அேத பிரச்சிைனகைள 
எதிர்ேநாக்கும் வடக்கு, கிழக்கில் வாழ்கின்ற மக்கைள ம் 
க த்திற்ெகாண்  அவர்க க்கும் ஒ  சு கமான வாழ்க்ைக 
நிைலைய ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ம் என்  ேகட் ,  
என  உைரைய நிைற  ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
 நன்றி.  
Hon. Nihal Galappaththi, please. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.50] 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

අෙප් ජාතික ආර්ථිකයට ශමය, දහඩිය, මහන්සිය විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙල්, කඳුළු එකතු කරමින් ෙම් රට ඉහළට ඔසවා 
තබන්න ජීවිතය පරදුවට තබා වැඩ කරන ෙම් සැබෑ   මිනිසුන්ට මුළු 
ලාංකීය ජාතියම සදා ණයගැතියි කියලා මා කියනවා. ඒ තරමටම 
ගරු කටයුතු මිනිසුන් තමයි වතු කම්කරුවන්  කියන්ෙන්.  

2015 අෙපේල් මාසෙය් 08 වැනි දා පැවැති අමාත්ය මණ්ඩල 
රැස්වීෙම්දී වතු කම්කරුවන්ට ඉඩම් අයිතිය ලබා දීම පිළිබඳව  
තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, රෙට් විධායකය කියන්ෙන් ජනාධිපතිවරයා.  
එතෙකොට, විධායකය සම්බන්ධ ෙවලා තීරණයක් ගත්ෙතොත්, ඒ 
තීරණය හමස් ෙපට්ටියට යන්ෙන් නැහැ. ඒ තීරණය කුණු 
බක්කියට යන්ෙන් නැහැ. ඒ තීරණය කියාත්මක ෙනොෙවන්ෙන් 
නැහැ කියන එකයි අපි අහලා තිෙබන්ෙන්. නමුත්, ඒ තීරණය 
පස්සට ඇෙදනවා නම්, පස්සට අදිනවා නම්, ඒක ෛදවෙය් 
සරදමක් වාෙග්ම ඉතිහාසය තුළ විහිළුවක් බවට පත් ෙවනවාය 
කියන එක ෙනොකියාම බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රජෙය් වැවිලි කර්මාන්ත 
ක්ෙෂේතයට අයත් ආයතන වන ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය, ශී 
ලංකා රාජ්ය වැවිලි සංස්ථාව හා සීමාසහිත ඇල්කඩුව වැවිලි 
සමාගම වාෙග්ම, රජය මඟින් පාලනය වන විශාල වතු පමාණයක් 
ඒ උඩරට පෙද්ශවල තිෙබනවා, ෙම් වතු කම්කරුවන් දහඩිය, 
ශමය, ෙල්, කඳුළු වගුරුවන. එතෙකොට ෙම් ඉඩම්වල අයිතිය 
තිෙබන්ෙන් කාටද? ෙම් ඉඩම්වල අයිතිය බටහිර සුදු මහත්වරුන්ට 
ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. මට වැටෙහන විධියට ෙම් ඉඩම්වල අයිතිය 
තිෙබන්ෙන් ගරු ඇමතිතුමනි, රජයටයි. ෙම් ඉඩම්වල අයිතිය 
තිෙබන්ෙන් රජයට නම්, රජය ෙගොඩ නඟන්න, රට ෙගොඩ නඟන්න 
දහඩිය කඳුළු වගුරන මිනිසුන්ට ෙම් ඉඩම්වල අයිතිය ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ. අක්කර සිය ගණන් ෙනොෙවයි, දහස් ගණන් ෙනොෙවයි, 
අක්කර භාගයක්, අක්කර කාලයක්, අක්කරයක් වාෙග් පමාණයක් 
ඒ මිනිසුන්ට ලබා ෙදන්න පුළුවන්. ඒ මිනිසුන්ට ඒ ඉඩම් ෙදන්න 

ඕනෑ වගා කටයුතු කරන්න ෙනොෙවයි, ඒ මිනිස්සුන්ෙග් දූ දරුවන් 
එක්ක, පැටවුන් එක්ක  ජීවත් ෙවන්නයි. නැතිව ෙවන 
ෙමොනවාටවත් ෙනොෙවයි. ඒ සඳහා මැදිහත් ෙවන්න අමුතුෙවන් 
නීති - රීති අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ සඳහා මැදිහත් ෙවන්න 
රජයට පුළුවන්කම තිෙබනවා. කිසි ගැටලුවක් නැතිව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනාවක් අරෙගන ඇවිල්ලා, ඒ සම්බන්ධ 
සියලුම අයෙග් අනුමැතිය ලබාෙගන ෙම් කටයුත්ත කරන්න 
පුළුවන්. නමුත්, ඒ කටයුත්ත ජාතික මට්ටෙම් කටයුත්තක් 
වශෙයන් ෙත්රුම් අරෙගන කටයුතු කරන්ෙන් නැතිව පස්සට 
අදින්ෙන් ඇයි ද කියන එක සම්බන්ධෙයන් අපට ගැටලුවක් 
තිෙබනවා.    

හිටපු ජනාධිපති, කුරුණෑගල දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු        
මන්තී මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙම් රෙට් 
සුජාත දූ පුතුන්ෙග් මරණය වළ දාන්න බිම් අඟලක් ෙදන්න 
අසමත් වුණත්, ඇෙමරිකානු ෙඩෝල් සමාගමට  ෙසෝමාවතිය පූජා 
භූමියට අල්ලපු වැෙට් ඉඩම් අක්කර 5,000ක් වාෙග්ම, 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් පැල්වත්ත පෙද්ශෙය් ඉඩම් අක්කර 
5,000ක්, 10,000ක්   ෙදන්න කටයුතු කළා. මාරයන්ට වාෙග් අෙප් 
රෙට් භූමිෙය් සාරය උරා  ෙබොන්න, “Cavendish" කියන ෙකෙසල් 
වර්ගය වගා කරන්න ඇෙමරිකානු සම්ගම්වලට ඉඩම් දුන්නා. ඒ 
ෙකෙසල් කැනකින් ගන්ෙන් ඇවරි තුන හතරයි.  ඒවා වගා 
කරන්ෙන් අෙප් අය ලවා. අෙප් බිෙම් සාරයයි, ඒවාෙය් 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙකෙසල් කැන් කපලා වළ දමනවා මෙග් ඇස් 
ෙදෙකන්ම දැක්කා. එක ෙකෙසල් ෙගඩියක් ෙම් රෙට් මිනිස්සුන්ට 
කන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ අසව්ැන්න ඒෙගොල්ලන් ෙකළින්ම 
ඇෙමරිකාවට පටවනවා. ඔවුන්, අෙප් රෙට් සාරය මාරයා වාෙග් 
උරා ෙබොනවා විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ මුදලුත් ඇෙමරිකාෙව් 
බැංකුවල තමයි තැන්පත් ෙවන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්ට තමයි ඒෙක් 
වාසිය ලැෙබන්ෙන්. එෙහම තමයි ඒ ෙගොල්ලන් කටයුතු කෙළේ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් යහ පාලන ආණ්ඩුවත් ගිය වර අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් - Budget එෙකන්- විෙද්ශික මහත්වරුන්ට ෙම් 
විධියටම ඉඩම් බදු දීෙම් කියාවලිය ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. 

"යහ පාලන ආණ්ඩුව දිගු කල් සැරෙද්වා!" කියලා මා 
පාර්ථනා කරනවා. නමුත් අපට අද ෙවන තුරුත් හැකිෙවලා නැහැ, 
ෙමවැනි කියාවන් වළක්වා ගන්න. තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික 
වුවමනාවන් ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙම් රට 
ෙගොඩ ගන්න, ෙගොඩ නඟන්න, ඉදිරියට ෙගන යන්න සැබෑ 
විධියටම ශමය, දහඩිය, ෙල්, කඳුළු වගුරුවලා ෙත් දල්ෙලන් 
ෙපෝෂණය ෙවන ඒ අහිංසක වතු කම්කරුවන්ට අවශ්ය පහසුකම් 
ටික ලබා ෙදන්න තවමත් ෙම් ආණ්ඩුවලට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. 
ඔවුන්, සිංහල ෙව්වා; ෙදමළ ෙව්වා; මුස්ලිම් ෙව්වා; බර්ගර් ෙව්වා; 
මැෙල් ෙව්වා. ඒක ෙවනම කථාවක්.  වතුවල උෙද් ඉඳන් රෑ ෙවන 
තුරු වැඩ කරන ඒ මිනිසුන්ට තමන්ෙග්  මහන්සිය නිවා ගන්න, 
පැදුරක්, කඩමාල්ලක් එළාෙගන ඒ දරුෙවෝත් එක්ක 
නිවිහැනහිල්ෙල් විෙව්කෙයන් ජීවත් ෙවන්න අවශ්ය පදනම සකස් 
කරලා ෙදන්න අපට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. අඩුම ගණෙන් ස්ථිර 
වශෙයන් ඉඩම් කැබැල්ලක් ලබා ෙදන්න අවුරුදු 68ක් තිස්ෙසේ 
පැවැති ෙම් ආණ්ඩුවලට බැරි ෙවලා තිෙබනවා කියන එක මා 
ෙනොකියාම බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු 
කාලෙය්ත්, පසු ගිය ආණ්ඩු කාලෙය්ත් -ඒ ආණ්ඩු කාල ෙදෙක්දීම- 
නිල්ගල වනය, බදුල්ල දිස්තික්කෙය්, ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් 
උල්පත් තිෙබන ඒ මහා දැවැන්ත සශීක ඉඩම් සියල්ල  විනාශ 
කරමින් උක් වගා කිරීම සඳහා එංගලන්තෙය් Booker Tate PLC 
කියන සමාගමට අක්කර දහස් ගණනක් ෙදන්න කැසකැව්වා. ෙම් 
ආණ්ඩු ෙදකම ඒකට වගකියන්න ඕනෑ. එෙහම තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා විෙද්ශිකයන් ඉඹලා පිළිෙගන, කිසිම 
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හිරිකිතයකින් ෙතොරව ෙබොෙහොම සතුටින් අෙප් ඉඩම්වල අයිතිය ඒ 
ෙගොල්ලන්ට පූජා කරන්න සූදානම් වුෙණ්.  නමුත් අද අෙප් රෙට් 
හද ගැසම් ෙවච්ච ෙම් වතුකම්කරුවන්ෙග් ජීවිත එකම 
අ  ෙඳෝනාවක්; එකම ෙඛ්දවාචකයක්. ඒ වතු කම්කරුවන් ගත කරන 
ජීවිත ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා ගිහිල්ලා බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඒ ලයින් කාමරවලට යන්න. ෙකොයි තරම් අවාසනාවන්ත මිනිස්සුද 
ඒවාෙය් ජීවත් ෙවන්ෙන් කියලා ඔබතුමන්ලාට බලා ගන්න 
පුළුවන්. ඒ මිනිසස්ුන්ෙග් ජීවිත අවාසනාවන්ත කරලා තිෙබන්ෙන් 
ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි. ඒ මිනිස්සුන්ෙග් ඡන්දය අරෙගන ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා, ඒ මිනිස්සු ෙවනුෙවන් ෙපනී 
ෙනොසිටින ෙද්ශපාලනඥයන්ට ශාප ෙවනවා,  ඒ මිනිස්සු 
ෙවනුෙවන්  කියාත්මක ෙනොවීම පිළිබඳව. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමන්ලා ෙම්වා ෙත්රුම් ගන්න; ෙම් ගැන කල්පනා කර 
බලන්න.  ෙම් බිෙම් උපත ලැබූ, ෙම් බිෙම් පහස ලැබූ,  වතුවල 
වැඩ කරමින් සිය ශමය, දහඩිය, ෙල්, කඳුළු වගුරුවන  ලාංකීය 
ජාතිෙය් සුජාත මිනිස්සුන්ට අවශ්ය කරන මූලික පහසුකම් ටික 
ලබා ෙදන්න. ඒ අයට ඉඩම් කැබැල්ලක් ලබා ෙදන්න ඉතාමත්ම 
ඉක්මනින් කියාමාර්ගයක් ගන්න කටයුතු කරන්න කියලා අපි 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒවාට දහසකුත් එකක් නීති රීති දමන්න අවශ්ය 
නැහැ. 

 තමුන්නාන්ෙසේලා "ෙඩෝල්"  සමාගමට ඉඩම් ෙදන ෙකොට ෙම් 
නීති - රීති ගැන බැලුෙව් නැහැ. නීති - රීති තිබුණත් ඒවා ලිහිල් 
කරලා වරදාන, සන්ෙතෝසම්, කප්පම් එක්ක තමයි ඒවා ලබා 
ෙදන්ෙන්. නමුත් වතුවල ජීවත් වන ෙම් මිනිස්සු අද ගත කරන්ෙන් 
මහා අපා ජීවිතයක්. ඒ මිනිසුන්ට ෙම් බිෙම් අයිතිය තිෙබනවා. 
පැරණි පරම්පරාව ෙම් බිෙම් උපත ලැබුෙව් නැති වුණත් ඔවුන්ෙග් 
දූ දරුවන් -තුන්වන, හතරවන පරම්පරාව දක්වා- දැන් අෙප් රෙට් 
ඉන්නවා. ඒ ෙගොල්ලන්ට ඒ ඉඩම්වල අයිතිය අනිවාර්යෙයන්ම 
ලබා ෙදන්න ඕනෑය කියලා අපි විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
මතක් කරනවා. ෙම්වාට ඇකිෙළන්න, පැකි ෙළන්න එපා.                    
ෙමය කාෙග්වත් බූදලයක් ෙනොෙවයි. ඒ මිනිසුන්ෙග්ම දහඩිය 
මහන්සිෙයන් ෙගොඩ නැඟපු ෙද්වල්. වතුවල ජීවත් වන, වතුවල 
වැඩ කරන සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැෙල් ආදී වතු 
කම්කරුවන් සහ නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් අපි පක්ෂ, පාට 
පිළිබඳව තැකීමක් කරන්න අවශ්ය නැහැ. දිස්තික්ක මට්ටම ගැන 
බලන්න අවශ්යතාවක් නැහැ.  ෙකොෙහන් ඇවිල්ලා ඒ වතුවල වැඩ 
කළත්, ඒ අයට ඒවාෙය් ස්ථිර වශෙයන්ම වාසස්ථාන හදලා දීලා 
ජීවත් ෙවන්න අවශ්ය පදනම සකස් කර දිය යුතුයි කියලායි අපි 
විශ්වාස කරන්ෙන්. එපමණක් ෙනොෙවයි, ඒ වතුවල ජීවත් වන  
ෙදවන සහ තුන් වන පරම්පරාවලටත් ෙම් අවස්ථාෙව්දීම ඉඩම් 
ලබා දීම සඳහා පමුඛතාව ලබා ෙදන්නය කියලාත් මම ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ෙමොකද, අනාගතෙය්දී රෙට් ජනගහනය වැඩි ෙවනවා. 
නමුත් ඉඩම් වැඩි ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අනාගතය පිළිබඳව 
කල්පනා කරලා ඒ ෙදවන, තුන්වන සහ හතරවන පරම්පරාවලටත් 
-විවාහ වුණු දරුවන්ට, දැරිවියන්ට- ෙම් ෙමොෙහොෙත්දීම ඉඩම් 
කැබැල්ලක් ෙවන් කර දීමට ක ටයුතු කෙළොත්, අනාගතෙය්දී මතු 
වන පශ්නවලට උත්තරයක් ලබා  ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි 
විශ්වාස කරනවා. මීට අදාළ Cabinet Paper එක අනුමත ෙවලා 
තිෙබනවා නම් ෙම් කටයුතු පස්සට අදින්න එපා; කල් දමන්න 
එපා. ඒවාෙය් ජීවත් වන මිනිසුන්ට ෙම් රෙට් බිම් අඟලක අයිතිය 
ලබා ෙදන්න වහාම කටයුතු කරන්න කියලා මා ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
ඉල්ලීමක් කරනවා. 

 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
එම ඉල්ලීම කරමින්, ෙම් වටිනා ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ 

ෙව්ලු කුමාර් මැතිතුමාට ආශිර්වාද කරමින්  මා නිහඬ ෙවනවා, 
ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 7.04] 

 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

மைலயகத்தில் வா ம் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு காணி 
உாிைமப் பத்திரம் வழங்கப்பட ேவண் ெமன்ற ஒத்திைவப்  
ேவைளப் பிேரரைணையக் ெகாண் வந்த சக உ ப்பினர் 
ெகளரவ ேவ  குமார் அவர்க க்கு நன்றிகூறக் கடைமப் 
பட் க்கின்ேறன். இந்த நாட் ேல எமக்கு - மைலயக 
ச கத் க்கு - 200 வ ட வரலா  உள்ள . சுமார் 10 
தைல ைறகளாக நாங்கள் மைலயகத்திேல வாழ்ந்  
வ கின்ேறாம். இந்நாட்ைடச் ெசல்வம் ெகாழிக்கும் நாடாக 
மாற்றிய ெப ைம எம  தாைதய க்கு உண் . அதைனேய 
இன்ைறய தைல ைறயின ம் ெசய் ெகாண் க்கின்றனர். 
ஆனால், "அவர்க க்கான ெகளரவம் ெகா க்கப் 
ப கின்றதா?" என்றால், "இல்ைல" என்ற பதிேல விஞ்சி 
நிற்கின்ற . 'லயன்' அைறகளிேல எம  மக்கள் டங்கிப் 
ேபாய் கிடக்கிறார்கள். அதி ந்  அவர்கைள ெவளிக் 
ெகாண் வர ேவண் ய ேதைவயி க்கிற ; அவசிய மி க் 
கின்ற . 200 வ டங்களாகக் காணி உாிைமேயா, ட்  
உாிைமேயா அற்ற அவலகரமான ஒ  நிைலைமேய மைலயக 
மக்களின் தைலெய த்தாக இ ந்தி க்கின்ற ; இ ந்  
வ கின்ற . இந்த நிைலைய நாங்கள் மாற்றியாக ேவண் ம். 
எனேவ, 200 வ ட வரலாற்ைறக் ெகாண்ட எம  மக்க க்கு 
ேம ம் தாமதியா  ட் ாிைம, காணி உாிைம என்பன 
வழங்கப்பட ேவண் ம். அத்ேதா , ேதாட்டங்களிேல பல 
தசாப்தங்களாகத் ெதாழில் ாிந்  ஓய் ெப ம் ேதாட்ட 
உத்திேயாகத்தர்க க்கும் காணி மற் ம் ட்  உாிைமைய 
வழங்குவதற்கான நடவ க்ைகக ம் எ க்கப்படல் ேவண் ம்.  

எம  நாட் ேல ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின ம் 
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்களின ம் தைலைமயில், 
வழிகாட்ட ல் நல்லாட்சி நைடெபற் க் ெகாண் க்கின்ற . 
சி பான்ைம மக்கள் ஏைனயவர்க க்குச் சமன் என்ற நல்ல 
நிைலைம சிறி சிறிதாக ஏற்பட் க்ெகாண் க்கின்ற . அந்த 
நிைலைமக்கு அவர்கள் சிறி  சிறிதாக வந் ெகாண் க் 
கிறார்கள். இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத நாங்கள் சாியாக ம் 

ைறயாக ம் பயன்ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம். அத டாக 
200 வ ட அவலகரமான வாழ்க்ைகக்கு ஒ  ற் ப் ள்ளிைய 
நாங்கள் ைவக்கக்கூ யதாக  இ க்கும்.  

100 நாள் ேவைலத்திட்டத்தின்கீழ் ஆங்காங்ேக காணி 
உாிைமப் பத்திரங்கள் வழங்கும் நிகழ் கள் இடம்ெபற்றன. 
ஆனால், தற்ேபா  அ  அ ல்ப த்தப்படாத நிைலைமேய 
காணப்ப கின்ற . அைமச்சரைவப் பத்திரம் தாக்கல் 
ெசய்யப்பட் , அதற்கான அங்கீகாரம் வழங்கப்பட் ம்கூட 
இந்தக் காணி விவகாரத்திேல சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அசமந்தப் 
ேபாக்ைகக் கைடப்பி ப்பைத நாங்கள் மிக வன்ைமயாகக் 
கண் க்கின்ேறாம். எனேவ, அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைகக்ேகற்ப 
அரசாங்கத்தினால் ஏற்ெகனேவ ஆரம்பிக்கப்பட்ட காணி 
உாிமப்பத்திரம் வழங்கும் ேவைலத்திட்டம் மிக விைரவாக 
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[ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති   මහතා] 
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ன்ென க்கப்பட ேவண் ம். ேதாட்ட மக்கள் ேதாட்ட 
நிர்வாகத்தின் பி யி ந்  வி பட் ச் சுதந்திரமாக ம் 
ெகளரவமாக ம் வா ம் ஒ  சூழல் ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம். 
அத் டன், வழங்கப்ப ம் காணி உாிைமப் பத்திரத்திேல 
எவ்வித குைறபா கேளா, எவ்வித விதிகேளா, எவ்வித 
கட் ப்பா கேளா இல்லாமல் அ  ஏைனய காணி உாிைமப் 
பத்திரத்திற்குச் சமமான - நிகரான உாிைமப் பத்திரமாக இ க்க 
ேவண் ய  அவசியம் என்பைத ம்  இந்த இடத்திேல 
ெதாிவித் , சந்தர்ப்பமளித்த கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்க க்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். வணக்கம். 
 

[අ.භා. 7.08] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු  නිෙයෝජ්ය  කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින ගරු ෙව්ලු 

කුමාර් මන්තීතුමා විසින් ෙගෙනන ලද වතු කම්කරු ජනතාවට   
නිවාස  සඳහා ඉඩම් ලබා දීම සම්බන්ධ ෙයන් වූ  සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ගැන  සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මා 
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ,   යහ පාලන ආණ්ඩුවක් විධියට  ඒ සඳහා  
කැබිනට්  පතිකාවක් නිකුත් කර තිබියදීත්  ඊට අනුකූලව 
කියාත්මක ෙනොවීම  නිසා  එම පශ්නය ගැටලුවක් බවට පත්වී 
තිෙබන  බව. ෙහොඳට මතක තියාගන්න ඕනෑ, ආණ්ඩුව යහ පාලන 
ආණ්ඩුව බවට  පත්වුණාට, ඇමතිවරයා යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරෙයක් බවට පත් වුණාට  ඔය අමාත්යාංශවල, ආයතනවල  
රාජපක්ෂ පාලනෙය් අඳුරු ෙසවණැලි තවම  ෙහොල්මන් කරන බව. 
ෙමයත්  සමහරවිට එහි පතිඵලයක් වන්නට පුළුවන්.  ෙත් වැවිලි 
කර්මාන්තය පටන් ගත් දවෙසේ පටන්, "Ceylon Tea" කියන 
නාමය ෙලෝකෙය්   පචලිත කරපු, ඒ ෙත් දල්ල - එක, ෙදක, තුන 
කියා  තමන්ෙග් ඇඟිල්ෙලන් ෙනළීම තුළින්  ෙම් ර ට ෙත්වලින්   
ෙලෝකෙය් අංක 1ට  ෙගනාපු පරම්පරාවකින් පැවත  එන  ෙදමළ 
කම්කරු ජනතාව ගැන අප අමතක කළ යුතු  නැහැ කියන එක 
විෙශේෂෙයන් මා කියන්නට  ඕනෑ.  

එදා  තනි පරම්පරාෙවන්  පටන් ගත් ෙදමළ ජනතාව අද  
සමහර විට වතුවල ෙසේවය ෙනොකරනවා ෙවන්නට පුළුවන්.  
හැබැයි අපි ඔවුන්ෙගන් ඇහුෙවොත්,   ඔවුන්ෙග් උත්පත්ති ස්ථානය 
ෙකොතැනද කියා, ඔවුන් කියන්ෙන් "වත්ත" කියායි.  එෙසේ නම්,  ඒ 
වත්ෙත්  ඔවුන්ට ඉඩක් තිෙබන්නට  ඕනෑ. එම නිසා ආණ්ඩුෙව් 
පතිපත්තියට අනුව  ඒ ආයතනවල බලධාරීන්ට  ඒ ජනතාවෙග්  
නිවාස සඳහා ඉඩම් ලබා දීෙම්  වගකීමක් තිෙබනවා.   ඉදිරිෙය්දී 
එම කමෙව්දය නිවැරදිව කියාත්මක කළ යුතුය කියා මම ෙයෝජනා 
කරනවා.  

මීට සමාන පශ්නයක් උතුරු මැද පළාෙත් අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙය් තිබුණා. විෙශේෂෙයන් මහවැලි "එච්" කලාපෙය්   
ජීවත්වූ ජනතාවෙග් මුල් පරම්පරෙව් තුන්වන පරම්පරාව ෙම් 
ෙවනෙකොට ජීවත් ෙවන්ෙන්, අක්කර භාගයක ඉඩම් ෙකොටස  
කැබලි හතරක ට කඩාෙගන ෙගවල් හදා ෙගනයි.  එෙසේ  ජීවත් වන 
පසුබිමක් තිෙබද්දී , ජනතාවෙග් නිවාස  ෙවනුෙවන්  ෙවන් කළ 
රක්ෂිත - reservations - ජනතාවට ෙනොදී  විවිධ ෙපෞද්ගලික 
ආයතනවලට බදු දීෙම් කමෙව්දයක්  පසු ගිය කාලෙය්  කියාත්මක 
වුණා.  අද ඒ තත්ත්වය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා.  ඉහළින්- 
අමාත්යාංශය තුළින් ඒ නිෙයෝගය එන්ෙන්, "අසවල් ව්යාපාරිකයා ට 
ෙමපමණ පමාණයක් ෙදන්න"කියා.  ඒ තත්ත්වය පසු ගිය පාලන 
සමෙය් තිබුණා. අද අප ඒක ෙවනස් කර තිෙබනවා. නමුත් ඒ 
තත්ත්වය වාෙග් නැත්නම්   ඊට සමාන තත්ත්වයක් තමයි ෙම් ඇති 
වී තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ෙමයත් නිවැරදි ෙවන්නට ඕනෑ.  ඒ 
වාෙග්ම  ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් ෙවනෙකොට ෙම් වන විට 

ආණ්ඩුෙවන් තීරණයක් අර ෙගන තිෙබනවා, අනුරාධපුරෙය් ඉඩම් 
ෙදන්නට ෙනොමැති නම්  එතැනින් එහාට ගිහින්  වැලිඔය 
පෙද්ශෙයන් වුණත් ඒ ජනතාවට ඉඩම් ලබා ෙදනවාය කියා.  එම 
නිසා ෙම් ෙදමළ ජනතාවටත්  ඊට සමාන සාධාරණයක් ඉටු ෙව්ය 
කියා   මා විශ්වාස කරනවා. 

අපි හැමදාම  මතක් කරන්නට  ඕනෑ, උදාගම් ව්යාපෘති  
කියාත්මක ෙවන බව. ෙමවැනි  වැවිලි සමාගම්වල  පෙයෝජනයට 
ෙනොගන්නා ඉඩම්වල අක්කර පෙහේ, හෙය් ඉඩම් ෙකොටස්  ෙම් 
ජනතාවෙග්  සුබසිද්ධිය සඳහා ෙවන් කර, ඔවුන්ට නිවාස හදා 
ෙදනවා නම්,  ගරු මන්තීවරුන්  අදහස් පකාශ කළ පරිදි  එය රටට 
කීර්තිනාමයක් ෙගන ආ  පරම්පරාෙවන් පැවත  එන  ඒ ෙදමළ 
ජනතාවට  නිදහෙසේ  ජීවත් ෙවන්නට අවස්ථාව ලබා දීමක් 
ෙවනවා.  

වතු  ලයින් කාමර පිටින් නාය යනවා අපි  පසු ගිය කාලෙය් 
දැක්කා.  ඒ පරිසර විනාශයත් එක්ක  ඊට බහුල වශෙයන් ෙගොදුරු 
වුෙණ් ෙදමළ ජනතාවයි.  එම නිසා ඉදිරිෙය්දී ෙම් ෙදමළ 
ජනතාවෙග්  නිවාස පශ්නය විසඳීමට  යහපාලන ආණ්ඩුෙවන්   
සාධාරණයක්  ඉෂ්ට ෙව්ය කියන  විශ්වාසය පළ කරමින් මම 
නිහඬ  ෙවනවා.  

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

[අ.භා. 7.13] 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නුවරඑළිය දිස්තික් 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ෙව්ලු කුමාර් මැතිතුමා අද සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව්දී ෙබොෙහොම වැදගත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා, වතු 
කම්කරුවන්ට ඉඩම් අයිතිය ලබා දීම පිළිබඳව. මම මුලින්ම 
සඳහන් කරන්න අවශ්යයි, වතුකරෙය් ජීවත් වන ජනතාවට මුළු 
ජාතියම ණයගැති බව. ෙමතුමන්ලා අද ඉදිරිපත් කරපු පශ්න, අද 
ඊෙය් ඇති වුණු ඒවා ෙනොෙවයි. ඒවා අවුරුදු ෙදසියයක් පමණ 
තිස්ෙසේ තිෙබන පශ්න බව අපට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. අෙප් 
රජය පත් ෙවලා අවුරුද්දක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා පත් ෙවලා තවම මාස 20ක්වත් ගත ෙවලා නැහැ. 
මම පළමුෙවන්ම කියන්න ඕනෑ, අෙප් රජෙය් අධිෂ්ඨානය ඒ 
ජනතාවට සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කිරීම බව. ඒ නිසා තමයි වතු 
කම්කරු ජනතාවට ඉඩමක -එක පවුලකට පර්චස් හතක - අයිතිය 
ලබා දීමට 2015 අෙපේල් 8 වනදා කැබිනට් මණ් ඩලෙය් අනුමැතිය 
ලබා දුන්ෙන්. ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලෙයන් - JEDB 
එෙකන් - දැනට ඉඩම් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් පවුල් 688කට 
පමණයි. තවම ඒ අයිතිය ලැබී නැති පවුල් 2,544ක් ඉන්නවා. ශී 
ලංකා රාජ්ය වැවිලි සංස්ථාව -SPC එක- දැනට පවුල් 1033කට ඒ 
ඉඩම් අයිතිය දීලා තිෙබනවා. තව පවුල් 1907කට ඒ අයිතිය ලබා 
දිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගම පවුල් 232කට 
ඉඩම් අයිතිය දීලා තිෙබනවා. තවමත්  ඒ වතුවල පර්චස් 7 අයිතිය 
ලබා ෙනොමැති පවුල් 404ක් ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආයතන 
තුන; JEDB එක , SPC එක සහ ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගම පවුල් 
1953කට ඉඩම්වල අයිතිය ලබා දීලා තිෙබනවා. තවත් පවුල් 
4855කට ඉඩම්වල අයිතිය ලබා දිය යුතුයි. ඒ වැවිලි සමාගම්වලින් 
ලබා ගත් දත්ත තමයි මම ෙමතැන සඳහන් කරන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එපමණක් ෙනොෙවයි, මීට අමතරව 2015 අෙගෝස්තු මාසෙය් 
ෙම් රජය බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ  කඳුරට නව ගම්මාන,  
යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්යාංශය ඇති කළා. පසු 
ගිය දින 100 වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ඒ අමාත්යාංශෙයන් නිවාස 
337ක් ෙගොඩනඟා තිෙබනවා. රත්නපුර, බදුල්ල, කෑගල්ල, 
මහනුවර, හැටන් සහ නුවරඑළිය පෙද්ශවල ෙගොඩනඟා තිෙබන 
මුළු නිවාස සංඛ්යාව 337යි. ඊට අමතරව ගරු පලනි දිගම්බරම් 
ඇමතිතුමාෙග් කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය යටෙත් Green Gold Housing 
Programme -2016 කියලා අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ තුළ Green Gold Housing 
Programme -2016 නිවාස ෙයෝජනා කමය යටෙත් නිවාස 1433ක් 
ෙගොඩනඟා ෙගන යනවා. ඒ නිවාස හදා ෙගන යන්ෙන් කලින් 
කිව්ව JEDB එක, SPC එක සහ ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගමට අයත් 
ඉඩම්වල විතරක් ෙනොෙවයි. දැන් මම කථා කරන්ෙන් ගරු පලනි 
දිගම්බරම් ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් රට වෙට්ම සිදු වන 
ෙදයක් ගැනයි. ඒක ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාවට සීමා ෙවලා නැහැ. 
ඒක ඊට වඩා පුළුල් වැඩ පිළිෙවළක්. ඒක ගාල්ල, රත්නපුර, 
බදුල්ල, කෑගල්ල, නුවර, හැටන්, නුවරඑළිය යන පළාත්වල කර 
ෙගන යනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විශාල ගැටලුවක් 
තිෙබනවාය කියලා අද ෙමතුමන්ලා සඳහන් කළා. මුලින් තිබුණ 
පගතිය ඒ විධියටම නැති බවත්, ෙම් නිවාසවල අයිතිය ලබා ගැනීම 
පිළිබඳව ෙනොෙයකුත් පශ්න මතු ෙවලා තිෙබන බවත් කිව්වා. ඒ 
අමාත්යාංශෙය් ගරු ඇමතිතුමා සමඟ  ෙම් ගැන සාකච්ඡා ඇති 
ෙවලා තිෙබන  බව මම ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙද්ශපාලන අධිෂ්ඨානයක් තිෙබන නිසා 
ෙකොෙහොම හරි ෙම් ගැන දිගින් දිගට සාකච්ඡා කරලා, එදා 
කැබිනට් මණ්ඩලය ගත් තීරණය කියාත්මක කළ යුතුය කියන 
පදනෙම් තමයි අපි සිටින්ෙන්. ඒක කියාත්මක කළ යුතුයි.  

දැන් ෙම් JEDB එක, SPC එක සහ ඇල්කඩුව කියන වැවිලි 
සමාගම්වල නිවාස පශ්නයට අමතරව තවත් විශාල ගැටලු, පශ්න 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් සමාගම් තුනම අලාභ ලබන සමාගම්. 
සමාගමක් අලාභ ලබනවාය කියා සඳහන් කරන ෙකොට ඒක ඒ 
සමාගම්වල වැඩ කරන ෙසේවක පිරිසෙග්ම වගකීම පමණක් 
ෙනොෙවයි. අපි ඒක ෙත්රුම්ගත යුතුයි. ඒක සිදු වන්ෙන් ඒ 
කර්මාන්තය අනුවයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙත් වාෙග් වැවිලි  ජාත්යන්තර 
මිල අනුව තීරණය වන කර්මාන්ත. ඒවා එක රටකින්වත් එක 
ෙවෙළඳ ෙපොළකින්වත් පාලනය කරන්න අපහසුයි. මම තව 
කාරණයක් සඳහන් කරන්න ෙම්ක අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. ෙම් 
JEDB එක, SPC  එක සහ ඇල්කඩුව කියන වැවිලි සමාගම් ගැන 
අෙප් අමාත්යාංශෙයන් අධ්යයනය කරලා වැඩ පිළිෙවළක් සාකච්ඡා 
ෙවමින් පවතිනවා. ෙම්වා වතු කර්මාන්ත හැටියට විතරක් 
ෙනොබලා, සම්පත් හැටියට බලන්න ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන් වැවිලි 
කර්මාන්තය තිෙයන්න පුළුවන්, ඊට අමතරව ෙම්වාෙය් තවත් 
සම්පත් තිෙබනවා. සමහර වතුවල ජලය තිෙබනවා. සමහර 
ඒවාෙය් පශු සම්පත් තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ෙබොෙහොම 
ෙසෞන්දර්ය පරිසරයක් තිෙබනවා. සංචාරක ව්යාපාරයටත් සුදුසුයි. 
ෙම් පෙද්ශවල ජීවත් වන ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය ඉහළ 
නංවන්නට නම් අපි පසු ගිය, පටු ෙකෝණෙයන් - ආර්ථික පටු 
ෙකෝණෙයන්- බලන්ෙන් නැතිව, ෙම් සම්පත් දියුණු කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා බලලා, ඒ තුළින් වැඩි පතිලාභයක් ලබලා, ඒ 
පතිලාභෙයන් විශාල ෙකොටසක් වැඩ කරන ජනතාවට ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වැඩ පිළිෙවළ තමයි අෙප් අමාත්යාංශය 
කියාත්මක කර ෙගන යන්ෙන්. ඒ අදහස තුළ අප සාකච්ඡා 

කරමින් යනවා, වැවිලි කර්මාන්ත කරන ෙකොටස්වලට අක්කර 
ෙදකත් පහත් අතෙර් ෙකොටසක් ඒ අයට  වැවිලි කර ෙගන යන්න 
ලබා ෙදන්න. සමාගම් හරහා එයින් ඵලදාව ලබා ෙගන කියා  
කරන්නටත් දැන් මූලික සාකච්ඡා සිදු ෙවමින් පවතිනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, අවුරුදු  ෙදසීයකට  ෙපර කළ ආකාරයටම ෙනොෙවයි. 
අලුත් ආකාරයකට වැවිලි කර්මාන්තය තව දියුණු කරන්න, 
ඵලදාව ඉහළට යවන්න, ලාභය ඉහළට යවන්නට, 
කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරන්න, වැඩ කරන ජනතාව ෙමහි 
ෙකොටස්කරුවන්  කර වන්නටයි.  

අද මන්තීතුමන්ලා සඳහන් කළ ආකාරයට වතුවල ජීවත් වන 
ජනතා වෙග් ජීවන රටාව ගැන  ජාතියක් හැටියට අපි ලජ්ජා විය 
යුතුයි. ෙමොකද, අවුරුදු ෙදසියයකට පසුත් විශාල ෙවනසක් ඇති වී 
නැහැ. අදත් ලයින් කාමරවල ෙම් ජනතාව ජීවත් ෙවනවා. ඡන්ද 
බලය ලැබුණා. නමුත් සම අයිතිය ගැන   පශ්නයක් අද ෙමතැන 
ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාෙග්ම පාෙයෝගික කරුණු රාශියක් ඉදිරිපත් 
කළා. කළමනාකාරීත්වෙය් තිෙබන අඩුපාඩු ගැන  කරුණු ඉදිරිපත් 
කළා. විෙශේෂෙයන්ම මන්තීතුමන්ලා එක එක අවස්ථාවන් ගැන 
සඳහන් කළා. නාවලපිටිෙය් අවස්ථාව; වැවිලි  සමාගෙම් බදු 
ගිවිසුම් තුළ ඇතිවී තිෙබන අකටයුතුකම් ගැන. ෙම් ෙද්වල් ගැන 
අපට තව විස්තර ලබා දුන්ෙනොත් අපි ඒවා ගැන ෙසොයා බලනවා. 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, අපට කියන්නට තිෙබන 

කාරණා අතර රුපියල් 2,500 දීමනාව  එක කාරණයක්. අෙනක 
දැනට යන පතිසංස්කරණ  වැ ඩ පිළිෙවෙළේදී අපිව  ඇතුළත් කර  
ගන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියන එකත් අපට ෙලොකු පශ්නයක්. 
රුපියල් 2,500 දීමනාව ලබා ෙදනවාද? ෙකොයි කාලය ෙවනෙකොට 
ලබා ෙදනවාද?  

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ෙම් සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව මම ෙබොෙහොම 

අගය කරනවා.  අපට ෙවලාවක් ලබා ෙදන්න.  අමාත්යාංශෙයන් 
ෙම් ගැන කථා කරනෙකොට ඒ අවස්ථාවට  අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්  SPC එෙක්  සහ  JEDB  එෙක් පධානීන් සහභාගි වීමයි.  
එතැනින්  ගණකාධිකාරිවරෙයක් ඇවිත්  සාමාන්යෙයන්  
ෙතොරතුරු කියනවා මිසක් කිසි තීරණයකට යන්නට බැහැ. උසස ්
නිලධාරීතුමන්ලාත් එක්ක අපවත් සාකච්ඡාවලට සහභාගි 
කරවන්න සලසව්නවා නම්  ෙම්වා ගැන  අපට  පැහැදිලි කිරීමක් 
කර විසඳුමකට  යන්නට පුළුවන්ය කියන එකයි මෙග්  අදහස 
වන්ෙන්.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඒ අවස්ථාව අපි  ලබා ෙදනවා.  ෙම් මාසය ඇතුළතදීම  ඒ  

සඳහා අවස්ථාව  ලබා ෙදන්න  මම ගරු ඇමතිතුමාට  කථා කර  
සාකච්ඡා ඇති කරන්න ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා. තව හුඟක්  පශ්න 
ඉදිරිපත් කළා. බද්දට දුන්නා,  අවුරුදු පහකට උඩදී දුන්නා, ඊට 
පස්ෙසේ අලුත් කළාය කිව්වා. ෙම්වා  සම්බන්ධ ෙලොකු ඉතිහාසයක් 
තිෙබනවා. අපි ෙම්වා ගැන ෙසොයා බලන්නට ඕනෑ. නමුත් 
ආර්ථිකමය පශ්නය ගැන  ෙපොඩි අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්නට 
කැමතියි. ෙම්වා අලාභ ලබන වැවිලි සමාගම්. අලාභ ලබන වැවිලි 
සමාගම් අවුරුදු ගණනාවක සිටම -අවුරුදු  විස්සක පමණ 

261 262 

[ගරු ඉරාන් විකමරත්න  මහතා] 
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කාලයක සිටම-  ඒ ෙසේවකයන්ට ලැබිය යුතු  ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදල් -EPF-, ETF   වැනි ෙද්වල් ලැබී නැහැ.  ෙම් අකටයුත්ත 
දිගින් දිගටම සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඊෙය් ෙපෙර්දා ඇති ෙවච්ච 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  ෙම්ක අප විසඳන්න  ඕනෑ.  ෙම්  පශ්නය  
විසඳන්න අපට  වැවිලි  සමාගම්වල  සම්පත් විකුණන්න සිදු 
ෙවනවා නම්  ඒක කරන්නත් අපි  ලැහැස්තියි.  ෙමොකද, අප 
හිතන්ෙන්  ෙසේවකයන්ට  සාධාරණයක් ඉෂ්ට  විය යුතුය කියායි.  

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
සම්පත් විකුණනවාය කියන්ෙන් ඒ වත්ෙත් ගස් කපනවා නම්,  

ඒ ගැන අපි ෙදවරක් හිතන්න  ඕනෑ. ෙමොකද, අප දැන්  
sustainable development  එක ගැන  ෙගොඩක් කථා  කරනවා. 
එයට වඩා අමතරව ඒ වතුවල  සම්පත් කුලී පදනෙමන් ෙවන  
ෙවන   රජෙය් ආයතනලට දී තිෙබනවා. උදාහරණයක් වශෙයන් 
කිව්ෙවොත් ITN   ආයතනය  JEDB එකට හුඟක්  ෙගවන්න  
තිෙබනවා. JEDB එකට   අයිති  ෙලොකු පමාණෙය්  ඉඩමක් 
ෙකොළඹ 2 තිෙබනවා. ෙලොකු   ෙකොම්පැනිවලට  අඩු මුදලකට  
කුලියට දී තිෙබන්ෙන්. එෙහන් අය කරලා ෙම් මුදල් ෙගවන්න 
පුළුවන්.  ITN එෙකන් අය කර ගත්තා නම්, EPF, ETF පශ්නය 
විසඳන්න පුළුවන්. කලින් ආණ්ඩුෙවන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා, ඒ 
ගස් කපා ඒවායින් ලැෙබන ආදායෙමන් EPF, ETF ෙගවන්න 
කියලා. අපි sustainable development ගැන කථා කර-කර, 
environment ගැන කථා කර-කර ඒ වාෙග් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කරන එක නරක පුරුද්දක්. JEDB එකට ලැබිය යුතු ආදායම ලබා 
ෙගන ෙම් පශ්නය විසඳා ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි කියන එක තමයි, 
අෙප් ෙයෝජනාව. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කළා, අපි ගන්නා තීරණවල තිරසර 

සංවර්ධනයක් තිබිය යුතුයි කියලා. අපිත් ඉන්ෙන් ඒ අදහස 
තුළමයි. නමුත් මා කියන්න අදහස් කෙළේ, ෙම් පශ්න, 
විෙශේෂෙයන්ම වැවිලි කර්මාන්ත පිළිබඳ පශ්න, ආර්ථික පශ්න 
විසඳන්න යන ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් හැටියට අපට 
අදහස් පකාශ කරන්න පුළුවන් වුණත්, ඒ සඳහා සුදුසු 
කළමනාකාරිත්වයක් පත් කරලා ඒ පශ්න විසඳන්න ඔවුන්ට ඉඩ 
ෙදන්න අවශ්යයි කියන එකයි. ඒක මූලික පදනමක් හැටියට අපි 
පිළිගන්නවා. මටත්, ඒ වාෙග්ම මෙග් ඇමතිතුමාටත් භාරව 
ආයතන විශාල ගණනාවක් තිෙබනවා. නමුත් ඒ ආයතනවල 
කළමනාකරිත්වය පිළිබඳව අපි පතිපත්ති මට්ටමින් කියා කරන 
අතෙර්දී, තීරණ ගැනීමට නිදහස, අවස්ථාව ඒ ආයතනවල 
මණ්ඩලවලටයි, ඉහළ කළමනාරිත්වයටයි අපි දීලා තිෙබනවා. මා 
හිතන හැටියට රජයත් වාණිජ මට්ටමින් කියා කරනවා නම් ඊට 
වඩා සාර්ථක කමයක් තවත් නැහැ.  

ගරු මන්තීතුමා විෙශේෂෙයන්ම ඇහුවා, රුපියල් 2,500ක් 
අෙනක් රජෙය් ෙසේවකයන්ට ලබා දුන්නා, වැවිලි කර්මාන්තෙය් 
ෙයදී සිටින ෙසේවකයන්ට ඒ මුදල ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have three more minutes. 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අහපු පශ්නයට JEDB එක තුළ, 
SPC එක තුළ,  ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගම තුළ පිළිතුරක් නැහැ. 
ෙමොකද, ඒ ආයතන දැනටම විශාල ෙලස අලාභ ලබනවා. ඒ නිසා 
රජය පතිපත්ති මට්ටමින් තීරණයක් ෙගන, අපි එකතු ෙවලා මුදල් 
අමාත්යාංශය හරහා ෙම් පශ්නය විසඳන්න ඕනෑ. දැනටම සාකච්ඡා 
කිහිපයක් පවත්වා ෙගන යනවා. මුදල් අමාත්යාංශය හරහා තමයි 
දීමනාවක් හැටියට අපට ඒ මුදල ලබා ගන්න සිදු වන්ෙන්. අපි 
මූලික පශ්නය විසඳන්නට ඕනෑ. ඒ වතු මීට වඩා කාර්යක්ෂම 
කරන්න, ලාභ ලබන්න, මූල්ය පදනම ෙවනස් කරන්න අපි යම්කිසි 
වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කරන්නට ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තව එක කාරණයක් 
කියන්නට මා කැමැතියි. පථමෙයන් කථා කරපු ගරු මන්තීවරියක් 
උතුෙර් ඉඩම් පිළිබඳ පශ්නයක් ඉදිරිපත් කළා. මා හිතන හැටියට 
ඒ සම්බන්ධෙයන් වචන කිහිපයක් කියන එක සුදුසුයි. උතුෙර් 
යුද්ධය තිෙබන ෙකොට රජයට යම්කිසි ඉඩම් පමාණයක් අරෙගන, 
ඒ ඉඩම් භාවිතෙය් ෙයදවීෙම් අවශ්යතාවක් තිබුණා. 

ඒ ඉඩම් සිවිල් සමාජයට නැවත ලබා දීමට අෙප් රජය බැඳී 
සිටිනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ජනාධිපතිතුමා දිගින් දිගටම ෙම් 
ගැන ෙසොයා බලමින් කියා කරනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන අවිශ්වාසයක් 
තබා ගන්න අවශ්ය නැහැ. ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා අවශ්ය කරන 
ඉඩම් අපි තබා ගන්නවා. අනිකුත් ඉඩම් සියල්ලක්ම සිවිල් 
ජනතාවට ලබා දීලා, ඒ අයෙග් ෙගොවි කටයුතු කරන්නට ඔවුන්ට 
ෛධර්යය ෙදනවා මිසක් ඊට හරස් වන්ෙන් නැහැ. මට ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. 

 
එකල්හි  ෙව්ලාව අ. භා.  7.30 වුෙයන්  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන 
ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2016 මාර්තු 08 දින සභා සම්මතිය 
අනුව, 2016 සැප්තැම්බර් මස 08 වන බහසප්තින්දා                         
පූ. භා. 10.30වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 

அப்ெபா , பி.ப.7.30 மணியாகிவிடேவ மாண் மிகு கு க்களின் 
பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம், அதன  2016 மார்ச் 08ஆந் ேததிய 
தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2016 ெசப்ெரம்பர் 08, வியாழக்கிழைம .ப. 
10.30 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
It being 7.30 p.m., MR. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES adjourned Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 10.30 a.m. on Thursday, 
08th September 2016 pursuant to the Resolution of Parliament of 08th 
March, 2016.  
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පූ.භා.10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  
මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

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

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA]  
in the Chair. 

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
I 

කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 
சபாநாயகர  சான் ைர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 79 ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන පකාරව, 2016 
සැප්තැම්බර් මස 07වැනි දින මවිසින් පහත සඳහන් පනත් 
ෙකටුම්පත්වල සහතික සටහන් කරන ලද බව දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි. 

සත්ව ආහාර (සංෙශෝධන) 

මරණ ලියා පදිංචි කිරී ෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන) 
(සංෙශෝධන) 

 

II 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2016 

සැප්තැම්බර්  මස 08වන බහස්පතින්දා, එනම් අද දින අපර භාග 
1.30ට  මාෙග්  නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඊට 
පැමිණ සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීන් සියලු ෙදනාට 
ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

2015 වර්ෂය සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල කාර්යාලෙය් කාර්යසාධන 
වාර්තාව.- [අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු  
අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 

(i)  2015 වර්ෂය සඳහා රත්නපුර දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 
කාර්ය සාධන හා ගිණුම් වාර්තාව; සහ 

(ii)  2015 වර්ෂය සඳහා නුවරඑළිය දිසත්ික් ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව සහ ගිණුම්. 

එම වාර්තා අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය කළමනාකරණය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි 
මම ෙයෝජනා කරමි. 
 

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

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2015 

වර්ෂය සඳහා ෙවළඳ හා ආෙයෝජන පතිපත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 

(i) 2013 වර්ෂය සඳහා ෙපොල් වගාකිරීෙම් මණ්ඩලෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව; සහ 

(ii) 2013/2014 වර්ෂය සඳහා සී/ස කළුෙබෝවිටියාන ෙත් 
කර්මාන්තශාලා සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව. 

 

එම වාර්තා කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 

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

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள் 

 SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS  

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ගරු කථානායකතුමනි, තිරසර සංවර්ධනය සහ පරිසරය සහ 

ස්වභාවික සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කරන ලද “ෙද්ශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ පැරිස් ගිවිසුම” 
සම්බන්ධෙයන්, එම කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

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

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 

(1) බදුල්ල, කැප්ෙපටිෙපොල පාර, අංක 49/1 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඒ.යූ. මනම්ෙප්රි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) ෙමොණරාගල, ඇතිමෙල් වැව, 70 ෙකොටස, අංක 183 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි සී.ටී.එස.් ෙසෙනවිරත්න මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3) ෙමොණරාගල, ඇතිමෙල් වැව, සිරිපුර වසම, වැෙව් පිටිය 
යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එම්.එම්. මුතුබණ්ඩා මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් 
පාලන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne - State Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
ගරු කථානායකතුමනි, නල්ලදරන්කට්ටුව, ජය සමරු පුරය, 

අංක 128/4 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙක්.එච්. චතුර ද සිල්වා 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාතෙල්, උඩුපිහිල්ල, අංක 110 දරන 

ස්ථානෙයහි පදිංචි පී.ජී. නිමල් තිලකරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ   - 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. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, I will take up your matter at the end of 

Question time. I will give you time like yesterday. 
Otherwise, this will get disrupted. 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
 

ශී ලංගම ෙසේවක වැටුප් නියමිත දිනට ෙනොෙගවීම : 
පියවර  

இ.ேபா.ச. ஊழியர் சம்பளத்ைத உாிய திகதியில் 
வழங்காைம : நடவ க்ைக 

NON-PAYMENT OF SALARIES TO SLTB EMPLOYEES ON DUE 
DATE: STEPS TAKEN 

     
     
    705/’16 

3.  ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ              

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් සමහර 
ඩිෙපෝවල 2016 මාර්තු මස වැටුප් 2016 අෙපේල් 
මස 28 දින දක්වාම ෙනොෙගවා සිටි බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) සිය ෙසේවකයන් සියලුෙදනාෙග් 2016 මාර්තු මස 
වැටුප් නියමිත දිනට සම්පූර්ණෙයන් ලබා දීමට 
අසමත් වූ ඩිෙපෝ කවෙර්ද; 

 (iii) ඉදිරිෙය්දී නියමිත දිනට වැටුප් ලබා ෙදන බව 
සහතික වීම සඳහා ගන්නා පියවර කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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ேபாக்குவரத் , சிவில் விமான ேசைவகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் சில 
ப்ேபாக்களில் 2016 மார்ச் மாதச் சம்பளம் 

2016 ஏப்பிரல் மாதம் 28ஆம் திகதி வைரயில் 
ெச த்தப்படாம ந்தைம பற்றி அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) தம  ஊழியர்கள் அைனவாின ம் 2016 மார்ச் 
மாதச் சம்பளத்ைத குறித்த திகதியில் ைம 
யாகப் ெபற் க்ெகா க்கத் தவறிய ப்ேபாக்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) எதிர்வ ம் காலத்தில் உாிய திகதியில் சம்பளம் 
ெபற் க் ெகா க்கப்ப வைத உ திப்ப த்  
வதற்காக எ க்கப்ப ம் நடவ க் ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he is aware that the salaries for the 
month of March, 2016 had not been paid 
until 28th April, 2016 by some depots of Sri 
Lanka Transport Board; 

 (ii) the depots that failed to pay the salaries of 
all the employees for the month of March, 
2016 on the due date; and 

 (iii) the steps that will be taken to ensure that the 
salaries will be paid on due date in the 
future? 

(b) If not, why? 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 

  ශී ලංගමෙය් කාලයක පටන් පවත්නා මූල්ය 
අර්බුදය හමුෙව් සමහර ඩිෙපෝවල හිඟ වැටුප්, හිඟ 
ෙසේවක අර්ථසාධක හා හිඟ පාරිෙතෝෂික මුදල් 
ෙගවීම් පමාදවීම් දක්නට තිබුණි. 

  මහා භාණ්ඩාගාරෙය් පතිපාදන මත සෑම ඩිෙපෝ 
ෙසේවකෙයකුටම රුපියල් 16,200ක මුදලක් සෑම 
මසකම පධාන කාර්යාලය විසින් ෙමම 
ෙසේවකයින්ෙග් පුද්ගලික ගිණුමට බැර කරන 
අතර, ෙශේෂ වැටුප අදාළ ඩිෙපෝවන් මඟින් උපයා 
ගත් ආදායමින් ෙගවීම සිදු කරයි. ෙම් අනුව ඉහළ 
ආදායම් උපයා ගන්නා ඩිෙපෝවන් විසින් හිඟ වැටුප් 
ෙගවාෙගන යනු ලබන අතර, අඩු ආදායම් ලබන 
ඩිෙපෝවන් හිඟයක් සහිතව වැටුප් ෙගවාෙගන යනු 
ලබයි. වර්තමානෙය්දී ෙමම තත්ත්වය සමථයකට 
පත් කරමින් පවතී. 

  එෙසේම රජය විසින් ගන්නා ලද තීරණයක් මත 
සෑම ෙසේවකෙයකුෙග්ම වැටුප රුපියල් 
10,000කින් වැඩි වීමත් සමඟ හා ෙසේවක 
අතිරික්තයක් පැවතීම මත ශී ලංගම ෙවත 
ලැෙබන ආදායම මඟින් වියදම කළමනාකරණය 
කිරීම ගැටලු සහගත වී ඇත. 

 (ii) මීගමුව/ නිට්ටඹුව/ කිරිඳිවැල/ කඩවත/ කළුතර/ 
ෙහොරණ/ අලුත්ගම/ රත්මලාන/ කින්නියා/
කෑගල්ල/ රත්නපුර/ මුතූර් 

 (iii) ඔව්. 

  විෙශේෂෙයන් මා අමාත්යාංශෙය් වැඩ භාරගත් පසු 
ශී ලංගම තුළ වැටුප් නියමිත දිනට ෙගවීමට නම් 
සිදු කළ යුතු ව හාත්මක ෙවනසක්ම් රාශියක් 
හඳුනා ගන්නා ලද අතර, විශාමික ෙසේවකයින්ට 
පාරිෙතෝෂික ෙගවීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ෙමන්ම 
ඉදිරියට විශාම යන ෙසේවකයින්ෙග් අයිතිවාසිකම් 
සුරක්ෂිත කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්ද දැනට කියාෙව් 
ෙයොදවා ඇත. 

  තවද, ෙම් වන විට ශී ලංගමෙය්  ෙසේවක සංයුති 
සැලැසම් -cadre - හා බඳවා ගැනීෙම්/උසස ්කිරීෙම් 
පරිපාටි -SOR- සකස ් කර භාණ්ඩාගාරෙය් 
අනුමැතියට ෙයොමු කර ඇති අතර, මා ෙම් අමාත්ය 
ධුරය භාරගත් පසුව කිසිදු නව ෙසේවකෙයකු බඳවා 
ෙනොගැනීමටද වග බලා ගන්නා ලදී. 

  ශී ලංගමය තුළ සිටින අතිරික්ත ෙසේවකයන් 
සේව්ච්ඡා විශාම ගැන්වීම -VRS- සඳහා දැනට 
කමෙව්දයක් සකස ් කර ඇති අතර, ඒ යටෙත් 
දැනට ෙසේවකයන් 3,480 ෙදෙනකුෙග්  අයදුම්පත් 
ලැබී ඇත. ෙමම ෙසේවකයන් ඉවත් වන විට 
ඩිෙපෝවල වැටුප් ෙගවීමට අතිෙර්ක මුදලක්ද ඉතිරි 
ෙව්යැයි අෙප්ක්ෂිතව ඇත. 

  ඉහත දැක්වූ කරුණු හා ශී ලංගම තුළ 
ව හාත්මකව දීර්ඝ කාලීනව කියාත්මක කිරීමට 
සැලසුම් කර ඇති  වැඩසටහන් රාශියක 
පතිඵලයක් වශෙයන් ශී ලංගම ෙසේවකයන්ෙග් 
වැටුප් නියමිත දිනට ෙගවීමට අමතරව ෙවනත් 
අයිතිවාසිකම්ද සුරක්ෂිත කිරීමට කටයුතු කරන 
බව දන්වමි. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  

ලංගම මුහුණ දී ඇති ෙමම මූල්ය අර්බුදයට විසඳුමක් ෙලස, 
ලංගම ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීමට ෙහෝ ෙපෞද්ගලික අංශය සමඟ 
හවුල් ව්යාපාරයකට යෑමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද?  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම කිසිම අදහසක් නැහැ. ශී ලංකා 

ගමනාගමන මණ්ඩලය ජාතිය සතු වස්තුවක්. ඒ නිසා එය 
කිසිෙසේත්ම ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම පින්, ගරු නිෙයෝජ්ය  ඇමතිතුමනි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 5 -782/'16- (1), ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 

පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සතියක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
 

උදයංග වීරතුංග මහතාෙග් විෙද්ශ ගමන් බලපත: 
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6.  ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) රුසියාෙව් හිටපු ශී ලංකා තානාපති උදයංග 
වීරතුංග මහතාට හා ඔහුෙග් බිරිඳට නිකුත් කර තිබූ 
රාජ්ය තාන්තික ගමන් බලපත අවලංගු කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) ඔහුට හා ඔහුෙග් බිරිඳට සාමාන්ය ගමන් බලපත 
නිකුත් කර තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 (v) ඒ සඳහා විෙද්ශ  අමාත්යාංශය විසින් ආගමන හා 
විගමන පාලක ජනරාල් ෙවත යම් නිර්ෙද්ශයක් 
ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (vi) එෙසේ නම්, එම ලිපිය සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 (vii) ඔවුන් ෙදෙදනාට නිකුත් කළ සාමාන්ය ගමන් 
බලපත ලබාගැනීමට උදයංග වීරතුංග මහතා ශී 
ලංකාවට පැමිණිෙය්ද; 

 (viii) ෙනොඑෙසේ නම්, එම ගමන් බලපත භාරගන්නා 
ලද්ෙද් කවුරුන් විසින්ද; 

 (ix) එම ගමන් බලපත භාරගන්නා ලද දිනය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

உள்நாட்ட வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் 
கலாசார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ரஷ்யாவிற்கான, ன்னாள் இலங்ைகத் வர் 
தி . உதயங்க ர ங்க மற் ம் அவர  
மைனவிக்கு வழங்கப்பட் ந்த இராஜதந்திர 
ெவளிநாட் க் கட ச்சீட்  இரத் ச்ெசய்யப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (iii) இவ க்கும் இவர  மைனவிக்கும் சாதாரண 

ெவளிநாட் க் கட ச்சீட்  வழங்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்; 
 (v) இதற்காக ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சினால் 

கு வர , கு யகல் க் கட் ப்பாட்டாளர் 
நாயகத்திற்கு ஏேத ம் விதப் ைரெயான்  
வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனின், அக்க தத்ைதச் சைபயில் சமர்ப் 
பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (vii) இவர்கள் இ வ க்கும் வழங்கப்பட்ட சாதாரண 
ெவளிநாட் க் கட ச்சீட் கைளப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கு தி .  உதயங்க ர ங்க 
இலங்ைகக்கு வந்தாரா என்பைத ம்; 

 (viii) இன்ேறல், இக்கட ச்சீட் கள் யாரால் ைகேயற் 
கப்பட்டன என்பைத ம்; 

 (ix) ேமற்ப  கட ச்சீட் கள் ைகேயற்கப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

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

Development and Cultural Affairs: 

(a) Will he inform this House - 
 (i) whether diplomatic passports which had 

been issued to Mr. Udayanga Weerathunga, 
former Sri Lankan Ambassador to Russia, 
and his wife, have been cancelled; 

 (ii) if so, the aforesaid date; 
 (iii) whether ordinary passports have been 

issued to him and his wife; 
 (iv) if so, the aforesaid date;  
 (v) whether the Ministry of External Affairs has 

made any recommendation to the 
Controller General of Immigration and 
Emigration; 

 (vi) if so, whether aforesaid letter will be tabled; 
 (vii) whether Mr.Udayanga Weerathunga came 

to Sri lanka to get the ordinary passports 
that were issued to them; 

 (viii) if not, who has collected aforesaid 
passports; and 

 (ix) the date on which aforesaid passports were 
collected? 

(b)  If not, why? 
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ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා (අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன - உள்ளக அ வல்கள், 

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

(අ) (i) පරිගණක පද්ධතිය මඟින් අවලංගු කර ඇත. 

 (ii) 2015.03.06 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) 2015.03.06 

 (v) ඔව්. 

 (vi) ඔව්. ලිපිය සභාගත* කරමි. 

 (vii) නැත. 

 (viii) උදයංග වීරතුංග මහතාෙග් බිරිඳ යූ.අයි. වීරතුංග 
මහත්මිය 

 (ix) 2015.03.09 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමු වන අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. 

ෙම් පශ්නය තිෙබන්ෙන් රුසියාෙව් හිටපු ශී ලංකා තානාපති 
උදයංග වීරතුංග මහතාෙග් ගමන් බලපතයට අදාළවයි. ඔහුට 
බරපතළ ෙචෝදනා කිහිපයක් එල්ලෙවලා තිෙබනවා. ඔහු 
තානාපතිවරයා ෙවන්න කලින් යුක්ෙර්නෙය් කීව් නගරෙය් 
ෙභෝජනාගාරයක අයිතිකරුවකු හැටියට තමයි කටයුතු කෙළේ. ඒ 
කාලෙය් ඔහු සම්බන්ධ වුණ මිග් යානා ගනු-ෙදනුවක් 
සම්බන්ධෙයන් දැන් පරීක්ෂණයක් පැවැත්ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම යුක්ෙර්න ආණ්ඩුෙවනුත් ෙචෝදනා කරලා තිෙබනවා, 
රාජ්ය තාන්තික වරපසාද පාවිච්චි කරලා ඔහු යුක්ෙර්නෙය් 
කැරලිකරුවන්ට අවි ආයුධ විකුණා තිෙබනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම, 
උදයංග වීරතුංගට එෙරහිව පරීක්ෂණයක් පැවැත්ෙවනවා, රුසියානු 
තානාපති කාර්යාලෙය් වැඩ කරපු තරුණෙයකුෙග් හදිසි මරණයක් 
සම්බන්ධෙයන්. ෙමෙහම තත්ත්වයක් තිෙයද්දී තමයි, 2015 මාර්තු 
මාසෙය් 06වැනි දා ඔහුෙග් රාජ්ය තාන්තික ගමන් බලපතය 
ෙවනුවට සාමාන්ය ගමන් බලපතයක් නිකුත් කරන්ෙන්. එය නිකුත් 
කිරීම සඳහා විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් අනුමැතිය ලබා දීලා 
තිෙබනවා, ආගමන විගමන පාලකවරයාට. ඒ passport එක 
ගන්නත් ඔහු පැමිණ නැහැ. ඔහුෙග් බිරිඳ ලංකාවට ඇවිත් එය 
අරෙගන ගිහින් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා ෙම් රටට කියනවා, "ඔහු 
සම්බන්ධෙයන් බරපතළ ෙචෝදනා තිෙබනවා, ඔහු ෙහොයනවා" 
කියලා. හැබැයි, ඔහු ඒ ගමන් බලපත පාවිච්චි කරලා හිටපු 
අධිකරණ ඇමති ජී.එල්. පීරිස් සහ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්තයා තායිලන්තයට ගියාට පස්ෙසේ ඒ රටට ගිහිල්ලා 
හිටියා. ඒ විධියට ෙම් ළඟදී ජපානයට ෙහෝ ෙකොරියාවට ගියාද 
කියන්න අපි දන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒ ඡායාරූපවල හිටිෙය් නැති 

නිසා. එතෙකොට, ෙම් ආණ්ඩුෙව් ආගමන විගමන පාලක 
ජනරාල්වරයාෙග් සහ විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් අවසරය 
ඇතුව ෙන් ඒ උදයංග වීරතුංග ෙම් විධියට කට්ටි පනිමින් ඉන්ෙන්. 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙම්කයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ සිද්ධිය 

මම ෙම් අමාත්යාංශයට එන්න ෙපර වූ එකක්. මම ෙම් 
අමාත්යාංශය භාර ගත්ෙත් අෙගෝස්තු 17 වන දා. දැන් ෙම් සිද්ධි 
දිහා බැලුවාම, diplomatic passport එකක් අවලංගු කිරීෙම් බලය 
Controller General of Immigration and Emigrationට 
තිෙබනවා. ඒ කාර්යය අෙප් රජය මඟින් කරලා තිෙබනවා. 
"උදයංග වීරතුංගට ෙම් ෙම් වැරදි සම්බන්ධ ෙචෝදනා තිෙබනවා" 
කියලා අෙප් Controller General of Immigration and 
Emigration විසින් INTERPOL එකට දන්වලා තිෙබනවා. 
ඔබතුමා කියන, ඊට වඩා ඇතුළත සිද්ධි සම්බන්ධව අධිකරණ 
අමාත්යාංශය තමයි කටයුතු කළ යුත්ෙත්. 

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

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමම ෙචෝදනා එන්න පටන් ගත්ෙත් 

ඔබතුමා ඇමති ධුරය භාරගත්ත දවෙසේ ඉඳලා ෙනොෙවයි. 
ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුවක් හදාෙගන බලයට පත් ෙවන්න උත්සාහ 
දරපු ජනාධිපතිවරණ කාලෙය් ඉඳලා තමයි ෙම් ෙචෝදනා එන්න 
පටන් අරෙගන තිබුෙණ්. ජනාධිපතිවරණයටත් ෙපර ඉඳලායි ෙම් 
ෙචෝදනා ආෙව්. එත ෙකොට මුළු රටම, ෙලෝකයම දන්නවා, ෙමොහු 
චූදිත පුද්ගලෙයක් කියලා. එෙහම තිබියදී ඔහුට සාමාන්ය ගමන් 
බලපතයක් ෙදන්න ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
සාමාන්යෙයන් ඉල්ලුම් කරන ඕනෑම ෙකෙනකුට 

අනිවාර්ෙයන්ම passport එකක් ෙදනවා. ඒක ගැන කිසිම 
පශ්නයක් නැහැ. නමුත්, ඔහුෙග් බිරිඳ ලංකාවට ආවාට පස්ෙසේ,  
ලබාදී තිබුණු diplomatic passport එක සම්පූර්ණෙයන්ම අවලංගු 
කරලා  සාමාන්ය passport එකක් තමයි දීලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙම් දීලා තිෙබන්ෙන් diplomatic passport එකක්ද, normal 

passport එකක්ද කියන එක ෙනොෙවයි පශ්නය. ඔහු රටට අවශ්ය 
නම්; ඔහු මිග් යානා ගනු - ෙදනු වාෙග් රුපියල් බිලියන ගණනක 
සම්බන්ධ නම්; මිනීමැරුමකට සැකකාරෙයක් නම්; අෙප් රෙට් 
කීර්තිය නැති කරපු අවි ආයුධ ගනු - ෙදනුවකට සම්බන්ධයි නම්; 
ඔහුව අත් අඩංගුවට ගැනීමට අධිකරණෙයන් ෙසොයනවා නම්; 
FCID එෙක් පරීක්ෂණ යනවා නම්; ආණ්ඩුෙව්ම ආයතනයක් 
ෙවච්ච විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය ලියුමක් දීලා, ආගමන විගමන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඔහුට සාමාන්ය ගමන් බලපතයක් ෙදන්ෙන් 
ෙමොන පදනමින්ද කියලායි මම අහන්ෙන්? 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා වුණත් රට ගිහිල්ලා passport එක 

නැති වුෙණොත්, entry එකක් දාලා තිෙබනවා නම් අපි  නැවත 
එකක් ලබා ෙදනවා. දැන් ඔබතුමාට පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙම් 
passport ලබාදීම සම්බන්ධව ෙන්. ඔහුට පසුගිය කාලෙය් දීලා 
තිබුෙණ් රාජ්ය තාන්තික passport එකක්. ඔහුෙග් තනතුර අවලංගු 
ෙවනෙකොට අනිවාර්ෙයන්ම ඔහුට normal passport එකක් තමයි 
ෙදන්න ෙවන්ෙන්. ඔහුෙග් බිරිඳ ලංකාවට ආවාට පස්ෙසේ ඇයට 
normal passport එකකුත්, වීරතුංග මහතාට normal passport 
එකකුත් අපි නිකුත් කරලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන්  අපට ඊට 
වඩා විෙශේෂෙයන් ෙවන ෙමොකුත් ෙදයක් කරන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  [බාධා කිරීමක්]   ඔබතුමා තුන්ෙවනි අතුරු පශන්ය 

ඇහුවා.  දැනට  අතුරු පශ්න තුනක් අසා තිෙබනවා.   ඕනෑ නම්  
යම් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඇමතිතුමාට පුළුවන්.  

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
අධිකරණෙයන් තහනම් නිෙයෝගයක්  දීලා තිබුෙණ් නැහැ. 

එවැනි ෙදයක් දීලා තිබුණා නම් අපි ඒ ගැනත් කියාත්මක වනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අධිකරණ නිෙයෝගයක් ෙනොෙවයි.  පාස්ෙපෝට් එක නැති 

වුණාට පසුව තානාපති කාර්යාලෙයන් ලබා දුන්ෙන් තාවකාලික 
පාස්ෙපෝට් එකක් පමණයි. ඔය විධියට -  [බාධා කිරීමක්]  ඊළඟට,  
ඔබතුමා දැනුවත්ව ඔහුෙග් බිරිඳට ෙමම පාස්ෙපෝට් එක ෙගන 
යන්න අවසර ලබා දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
ෙචෝදනාවක් විතරයි ෙන් තිෙබන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා නම්,  ෙචෝදනාවක් විතරයි තිෙබන්ෙන් 

කියලා කියන එක වැරැදියි.   

 
ඌව පළාත් පධාන අමාත්යවරයාෙග් ෙපෞද්ගලික 

කාර්ය මණ්ඩලය: විෙද්ශ සංචාර 
ஊவா மாகாண தலைமச்சாின் பிரத்திேயக 

பணியாட்ெடாகுதி :ெவளிநாட் ப் பயணங்கள்  
 PERSONAL STAFF OF CHIEF MINISTER OF UVA PROVINCE: 

FOREIGN TOURS  

809/’16 
10. ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 

(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
 පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ    

පශ්නය-(1): 

(අ) ඌව පළාත් පධාන අමාත්යවරයාෙග් ෙපෞද්ගලික කාර්ය 
මණ්ඩල සාමාජිකයන්ෙග්, 

 (i) නම්; 

 (ii)  තනතුරු; 

 (iii) අධ්යාපන සුදුසුකම්; 

 (iv)   වැටුප් හා අෙනකුත් දීමනා; 

 (v) විෙද්ශ සංචාරවල නිරත වී ඇත්නම්, එම සංචාර 
සඳහා  දරන ලද වියදම; 

 ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) එම සංචාර සඳහා පළාත් සභා අරමුදල් ෙයොදාෙගන තිෙබ්ද 
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?   
   

மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) ஊவா மாகாண சைபயின் தற்ேபாைதய 
தலைமச்சாின் பிரத்திேயக பணியாட்ெடாகுதி 

அங்கத்தவர்களின், 

 (i) ெபயர்கள் ; 

 (ii) பதவிகள்; 

 (iii) கல்வித் தைகைமகள்; 

 (iv) சம்பளம் மற் ம் ஏைனய ெகா ப்பன கள்; 

 (v) ெவளிநாட் ப் பிரயாணங்கள் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ப்பின் அப்பிரயாணங்க க்காக 
ஏற்கப்பட்ட ெசல ; 

  ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  பிரயாணங்க க்கு மாகாண சைப நிதியம் 
உபேயாகிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம் அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

Asked the Minister of Provincial Councils and Local 
Government: 

(a) Will he inform this House separately- 

 (i) the names; 

 (ii) the designations; 

 (iii) educational qualifications; 

 (iv) salaries and other allowances; and  

 (v) if they have participated in any foreign 
tours, the expenses borne for such tours; 

of the personal staff of the present Chief 
Minister of the Uva Province? 

(b) Will he also inform this House whether the funds 
of the Provincial Council have been used for those 
tours? 

(c) If not, why? 

275 276 
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ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன )) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශන්යට පිළිතුරු ෙදනවා.  
ගරු මන්තීතුමනි, දීර්ඝ පිළිතුරක් තිෙබන නිසා මම පශ්නයට  
පිළිතුර සභාගත* කරන්නම්. 
 

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

 

(අ)  ඌව පළාත් පධාන අමාත්යවරයාෙග් ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩල 
සාමාජිකයින් වන  ෙපෞද්ගලික ෙල්කම්, සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්, 
මාධ්ය ෙල්කම්, මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරි, පුද්ගලික සහකාර, 
කළමනාකරණ සහකාර, රියැදුරු, කාර්යාල කාර්ය සහායක, බංගලා 
භාරකරු, අරක්කැමි, කම්කරු, සනීපාරක්ෂක කම්කරු, පධාන අමාත්ය 
උපෙද්ශක (නීති, අධ්යාපන, සංවර්ධන, වාරිමාර්ග, මහජන 
සම්බන්ධතා, මාධ්ය, ඌව පළාත් සභා මුදණාලය) වරුන්ෙග් 

 (i)    නම    

 (ii)   තනතුරු 

 (iii)  අධ්යාපන සුදුසුකම් 

 (iv)  වැටුප් හා අෙනකුත් දීමනා 

 (v)   ◌ෙිද්ශ සංචාරවල නිරතවී ඇත්නම්, එම සංචාර සඳහා දරන 
ලද වියදම **ඇමුණුම 01 හි සඳහන් කර ඇත. 

(ආ)  සංචාර සඳහා පළාත් සභා අරමුදල් ෙයොදාෙගන ඇති අයෙග් නම් 
ඇමුණුම 01 (A තීරුෙවහි) සඳහන් කර ඇත. 

 2016.01.16 දින සිට 2016.01.24 දින දක්වා තායිලන්ත හා 
ඉන්දුනීසියානු සංචාරය සඳහා පධාන අමාත්යතුමා සමඟ සහභාගී වී 
ඇත. ඒ සඳහා ජනාධිපති ෙල්කම්ෙග් අංක සීඑස්ඒ/1/8/1/1 හා 
2015.12.14 දිනැති ලිපිෙයන් අනුමැතිය ලැබී ඇත. (*ඇමුණුම 02 
බලන්න) 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙමම පශ්නෙය් (v) වැනි ෙකොටසට 

පිළිතුර කියන්න පුළුවන්ද?  

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ඔව්. කාර්ය මණ්ඩලෙය් එක්ෙකෙනක් විෙද්ශ සංචාර සඳහා 

සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්, සුමතිපාල 
ලියනආරච්චි මහතා, විෙද්ශ සංචාර සඳහා රුපියල් 5,21,892.65ක 
මුදලක් පළාත් සභාෙවන් වියදම් කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

සාමාන්යෙයන් කැබිනට් අමාත්යවරයකු විෙද්ශගත වනවා නම්, 

රජෙය් වියදෙමන් එතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික ෙල්කම්වරයාව රැෙගන 
යන්න අනුමැතිය ලැෙබන බව අපි දන්නවා. ගරු රාජ්ය 
අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙග්  පිළිතුර අනුව විෙද්ශ සංචාරයට 
සහභාගී වුෙණ් එක්ෙකෙනක් කියලා තමයි සඳහන් වුෙණ්.  නමුත් 
ජී.ඒ. ආනන්දසිරි මහතා විශාමික නිලධාරිෙයක්. එතුමාත් 
2016.01.15වන දින එම විෙද්ශ සංචාරයට සම්බන්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. එතුමාත් සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරෙයක්. ඒ වාෙග්ම 
උපුල් රණවීර මැතිතුමාව එතුමාෙග් උපෙද්ශකයකු ෙලස පත් කර 
යවා තිෙබනවා. එතුමාත් පළාත් පධාන අමාත්යවරයාෙග් 
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම් ෙකෙනක්. ඒ වාෙග්ම ජී.වයි.ඒ.ආර්. 
පුෂ්පකුමාර මැතිතුමා. එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු 
මන්තීවරෙයක්. එතුමාත් පළාත් පධාන අමාත්යවරයාෙග් 
උපෙද්ශකවරෙයක්. මා කලින් සඳහන් කළා, කැබිනට් 
ඇමතිවරයකුටත් රැෙගන යා හැක්ෙක් තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික 
ෙල්කම්වරයා විතරයි කියලා. ඔය කියන පුද්ගලයාටත් පන්ලක්ෂ 
ගණනක් වියදම් කර තිෙබනවා. තවත් මුදල් දරලා තමයි 
නීත්යනුකූල ෙනොවන විධියට යම් අය විෙද්ශගත ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා නීතිය කියාත්මක 
කරන්න කටයුතු කරනවාද?  

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා අරමුදලින් ගිහින් 

තිෙබන්ෙන් සුමතිපාල ලියනආරච්චි කියන නිලධාරියා විතරයි. ඒ 
සඳහා ජනාධිපති ෙල්කම්තුමාෙග් අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා. ගරු 
මන්තීතුමනි, මා හිතන විධියට අෙනක් අය යන්න ඇත්ෙත්, 
තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික වියදමින් වන්න ඇති. ජනාධිපති 
ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා,  ඒ අයට විෙද්ශ සංචාරය 
සඳහා මුදල් වියදම් කරන්න.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන්, 'අෙනක් අය 

ෙපෞද්ගලික වියදමින් යන්න ඇති' කියන කාරණයයි. නමුත්, ඒ 
අය පළාත් සභා අරමුදලින් ගිහින් තිෙබනවා කියන එකයි පැහැදිලි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. පළාත් සභා අරමුදලින් තමයි ඒ වියදම් දරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙපෞද්ගලික මුදලින් ඒ වියදම් දැරුවා නම් ෙමම 
පශ්නය ගරු සභාවට මා ෙගන එන්ෙන් නැහැ. ගරු රාජ්ය 
ඇමතිතුමනි, එෙසේ විෙද්ශගත වීෙම්  හැකියාවක් තිෙබනවා කියන 
කාරණය මම දන්නවා. නමුත් පැහැදිලිවම ෙල්ඛන එක්ක, සාක්ෂි 
ඇතිව අපට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්, පළාත් සභා අරමුදලින් තමයි 
ඉහත කී පිරිස ෙගොස් තිෙබන්ෙන් කියන එක.        

ජී.වයි.ඒ. පුෂ්පකුමාර මැතිතුමා කළමනාකරණ ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අනුමත තනතුරක්. ඌව පජා ගුවන් විදුලිෙය් 
"සභාපති" කියා තනතුරක් නැහැ. එම තනතුරට පත් කරලා තමයි 
ව්යාජ ෙලස ෙගන ගිහින් තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ජනාධිපතිවරයා 
අවසරය දීලා තිෙබන්ෙන් ඌව පළාත් සභාෙව් ගරු ඇමතිවරුන්ට 
සහ මන්තීවරුන්ට යෑම සඳහා පමණයි කියන කාරණයම සඳහන් 
කළ ලිපියකුත් තිෙබනවා. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අද ෙම් 
ගරු සභාවට ලබා දී තිෙබන පිළිතුර ටිකත් වැරදි සහගතව ලබා 
දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දීලා තිෙබන 
අනුමැතිෙයන් ෙතොරව කටයුතු සිදු ෙවලාත් තිෙබනවා. මම 
ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්, ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් ගන්නා 
කියාමාර්ග ෙමොනවාද කියායි. 
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————————— 
**  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
* * னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
** Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් නැවත 

විමර්ශනයක් සිදු කර එම ෙතොරතුරු පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්නම්. මා ෙවත ලැබී තිෙබන ෙල්ඛනවල එම විස්තර සඳහන් 
ෙවලා නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, එම විස්තර ෙසොයා ඒවා ඉදිරිපත් කරන එක 

ෙහොඳයි. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට තව විස්තර ඉදිරිපත් කරන්න 

පුළුවන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 ඔබතුමා නඟපු පශ්න සම්බන්ධෙයන් ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා 

නැවත පරීක්ෂා කර බලා එම ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරනවා 
කිව්වාෙන්.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

මම පසුගිය අෙගෝස්තු මාසෙය් 11 වැනි බහස්පතින්දාත් ෙමවැනිම 
පශ්නයක් මතු කළා. එදින මා සඳහන් කෙළේ කැබිනට් මණ්ඩලය 
විසින් නිකුත් කරපු චකෙල්ඛන උල්ලංඝනය කර ඌව පළාත් 
පධාන අමාත්යවරයා විසින් උපෙද්ශකවරුන් බඳවා ෙගන පඩි-නඩි 
ෙගවනවාය කියන කාරණයයි.  ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා එදත් 
කිව්ෙව්, "ෙමම වාර්තා පිළිබඳව ෙසොයා බලා කියන්නම්" කියායි. 
නමුත් ෙම් දක්වා තවම ෙම් උපෙද්ශකවරුන්ට පඩි-නඩි ෙගවමින් 
පවතිනවා. එතෙකොට එම චකෙල්ඛනය නිකුත් කළ දා සිට ෙම් 
දක්වා බැලුවාම, රුපියල් ලක්ෂ තිස්හයක විතර මුදලක් පළාත් සභා 
අරමුදලින් ෙගවා තිෙබනවා, නීත්යනුකූල ෙනොෙවන විධියට. යහ 
පාලන ආණ්ඩුෙව් වැඩ පිළිෙවළ වන්ෙන්, අයථා ෙලස මුදල් 
පරිහරණය කරන ආයතන ෙහෝ පුද්ගලයන් සිටිනවා නම් එයට 
විරුද්ධව කටයුතු කරන එකයි. නමුත් එය දිගින් දිගටම සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, වහාම එය අත්හිටුවන්නය කියා ඒ 

සම්බන්ධෙයන් අපි නිෙයෝගයක් කර තිෙබනවා. අපිට එෙහන් 
දන්වා තිෙබන්ෙන්, එය අත්හිටුවා තිෙබනවාය කියායි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, එෙහම නම් ඒ පිළිබඳවත් ෙසොයා බලා 

කටයුතු කරන්න. ගරු මන්තීතුමනි, ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා එම 
කරුණු ෙදක ගැනම ෙසොයා බලා පිළිතුරක් ලබා ෙදයි. එම පශ්න 
ෙදකම යම් කිසි විධියක වැදගත් පශ්න.   

වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ඉඩම් 
පැවරීම : විසත්ර 

வன பாிபாலனத் திைணக்களத் க்கு கா கள் 
ஒப்பைடப்  : விபரம் 

TRANSFER OF LAND TO DEPARTMENT OF FOREST 
CONSERVATION: DETAILS  
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11. ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
 (மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
 (The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙහෝ වනජීවී 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් පාලනය 
ෙනොකරනු ලබන කැළෑ 2001 වර්ෂයට ෙපර 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් / සහකාර ආණ්ඩුෙව් ඒජන්ත / 
පාෙද්ශීය ආදායම් නිලධාරි යටෙත් පාලනය වූ 
බවත්; 

 (ii) අංක 05/2001 චකෙල්ඛය යටෙත් ෙමම සියලුම 
ඉඩම් වන සංරක්ෂක ෙවත පැවරූ බවත්; 

 (iii) රජෙය් කඩිනම් අවශ්යතාවයන් සඳහා අත්යවශ්ය 
ඉඩම් අංක 05/2001 චකෙල්ඛෙයන් නිදහස ්කිරීම 
සඳහා අංක 02/2006 යටෙත් චකෙල්ඛයක් නිකුත් 
වූ බවත්; 

 (iv) රජෙය් සංවර්ධන අවශ්යතා සඳහා ඉඩම් නිදහස ්
කිරීම, දිසාපතිවරයා දිසත්ික් ෙල්කම්වරයාෙග් 
මූලිකත්වෙයන් පිහිටුවන ලද කමිටුවක් මඟින්             
සිදු කිරීම සඳහා අංක 02/2006 චකෙල්ඛ ෙයහි 
විධිවිධාන සලසා ඇති බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ) අංක 05/2001 සහ අංක 02/2006 චකෙල්ඛ සභාගත 
කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

      
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) வன பாிபாலனத் திைணக்களம் அல்ல  வன 
சீவராசிகள் பா காப் த் திைணக்களத்தினால் 
நி வகிக்கப்படாத கா கள் 2001ஆம் ஆண் ன் 

ன்னர் பிரேதச ெசயலாளர்/உதவி அரசாங்க 
அதிபர் / பிரேதச இைறவாி அ வாின் கீழ் 
நி வகிக்கப்பட்டன என்பைத ம்; 

 (ii) 05/2001ஆம் இலக்க சுற்றறிக்ைகயின் கீழ் இந்த 
அைனத் க் காணிக ம் கா  ேபணல் அதிப 

க்கு ஒப்பைடக்கப்பட்டன என்பைத ம்; 

 (iii) அரசாங்கத்தின் அவசர ேதைவக க்கு அத்தியா 
வசியமான காணிகைள 05/2001ஆம் இலக்கச் 
சுற்றறிக்ைகயி ந்  வி விப்பதற்காக 02/2006 
ஆம் இலக்கத்தின் கீழ் சுற்றறிக்ைகெயான்  
ெவளியிடப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iv) அரசாங்கத்தின் அபிவி த்தித் ேதைவக க்காக 
காணிகள் வி விக்கப்ப வைத அரச அதிபாின்/
மாவட்ட ெசயலாளாின் தைலைமயில் தாபிக்கப் 
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பட்ட கு வி டாக ேமற்ெகாள்வதற்கு 

02/2006ஆம் இலக்கச் சுற்றறிக்ைகயில் ஏற்பா  
ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ)  05/2001ஆம் இலக்க மற் ம் 02/2006ஆம் இலக்கச் 
சுற்றறிக்ைககைளச் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he admit that- 

 (i) the forests which are not coming under the 
purview of the Department of Forest 
Conservation and the Department of 
Wildlife Conservation were administered 
by Divisional Secretaries/Assistant 
Government Agents/Divisional Revenue 
Officers prior to 2001;  

 (ii) all such lands were transferred to the Forest 
Conservator under Circular No. 05/2001; 

 (iii) Circular No. 02/2006 was issued exempting 
lands essential for emergency needs of the 
Government from Circular No. 05/2001; 
and 

 (iv) Circular No. 02/2006 has provided for the 
release of lands for development needs of 
the Government by a committee established 
under the patronage of Government Agent 
and District Secretary?  

(b) Will he inform this House whether he tables 
Circular No. 05/2001 and No. 02/2006? 

(c) If not, why?  
 

ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன - மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) 2001 වර්ෂයට ෙපර වියළි කලාපෙය් ෙහක්ෙටයාර 
80කට අඩු සහ ෙතත් කලාපෙය් ෙහක්ෙටයාර 
08ට අඩු අවෙශේෂ කැලෑවල පාලනය දිසත්ික් 
ෙල්කම්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙවත පැවරී තිබුණි. 

 (ii) 2001.08.10 දිනට ෙපර දිසත්ික් ෙල්කම්, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙවත පාලන බලය පැවරී තිබූ සියලු 
අවෙශේෂ කැලෑවල පාලනය, වන සම්පත් හා පරිසර 
අමාත්යාංශය  විසින් රාජ්ය පරිපාලන සව්ෙද්ශ 
කටයුතු සහ පරිපාලන පතිසංසක්රණ 
අමාත්යාංශෙය් එකඟතාව ඇතුව නිකුත් කරන ලද 
2001.08.10 දින අංක 05/2001 දරන චක ෙල්ඛය 
මඟින් වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත 
පවරා ඇත. 

 (iii) 02/2006 චක ෙල්ඛය නිකුත් කර ඇත්ෙත්, 
05/2001 චක ෙල්ඛය මඟින් කැලෑ කිසිවක් 
ෙනොපවතින රජෙය් ඉඩම් ද වන සංරක්ෂක ෙවත 
පැවරීම නිසා රජෙය් කඩිනම් සංවර්ධන 
අවශ්යතාවන් සඳහා අත්යවශ්ය කැලෑ ෙනොමැති 
ඉඩම් එම කාර්යයන් සඳහා නිදහස ් කිරීෙම්දී 
ඇතිවන පමාදයන් වැළැක්වීමට කමෙව්දයක් 
හඳුන්වා දීම සඳහා ෙව්. 

 (iv) පිළිෙනොගනී. 

  02/2006 චක ෙල්ඛෙයන් සිදුකර ඇත්ෙත් කැලෑ 
වශෙයන් ෙනොපවතින ඉඩම් නැවත දිසත්ික් 
ෙල්කම්වරුන්, පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් ෙවත 
නිදහස ් කර ගැනීම පිණිස අනුගමනය කළ යුතු 
කමෙව්දය දැනුම්දීමයි.  

(ආ) සභාගත කළ හැකිය. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ඔබතුමා අද දිනෙය් ෙම් චක ෙල්ඛය සභාගත කරනවාද? 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද සභාගත* කරනවා. 

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් ජීවත්වන අපට අද ෙලොකු ගැටලුවක් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එක් කාරණයක් තමයි, වනජීවි 
කලාපවලින් අතිවිශාල පෙද්ශයක් ආවරණය ෙවලා තිබීම. 

ඊට අමතරව, සම්පදායානුකූලව ෙහේන් ෙකොටා ෙගන ජීවත් 
වුණු පිරිසට ෙහේන් ෙකොටන්න තිබුණු ඉඩම් පමාණය අහිමි ෙවලා 
තිෙබනවා, ෙම් ෙහේතුව නිසා. ඒ නිසා මට දැන ගන්න ඕනෑ,  ඒ අය 
විෙශේෂෙයන්ම තමන්ෙග් ජීවිතය ගත කළ ඉතාම දුෂ්කර පෙද්ශ 
වන තණමල්විල, සියඹලාණ්ඩුව, මඬුල්ල වාෙග් ලංකාෙව්ම 
දුප්පත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල ඉන්න ජනතාවට 
තමන්ෙග් කියලා ඉඩමක් නිදහස් කර ගන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් 
ඔබතුමාට හදන්න පුළුවන් ෙව්විද කියලා.  ෙමොකද, සමස්තයක් 
වශෙයන් ෙම් කරපු කාරණෙයන් අතිවිශාල පිරිසකට හානියක් 
ෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 2006 චකෙල්ඛනෙය් ෙබොෙහොම 

පැහැදිලිව තිෙබනවා, ඒ ඉඩම් නිදහස් කිරීෙම් කමෙව්දය පිළිබඳව. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමොකද, 2001 චකෙල්ඛනය මඟින් ෙම් ඉඩම් නිදහස් කිරීෙම් 
කටයුතු පමාද වීම වාෙග්ම එයින් යම් යම් කණ්ඩායම්වලට 
අපහසුතාවලට ලක් ෙවන්න සිදු වුණා. ඒ නිසා තමයි ඒ සියලු 
ෙද්වල් සංෙශෝධනය කරලා 2006 චකෙල්ඛනය නිකුත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ චකෙල්ඛනය අද සභාගත 
කළාම විස්තර බලන්න පුළුවන්. ෙමොන ආකාරයටද ෙම් ඉඩම් 
නිදහස් කරන්ෙන් කියලා  කමෙව්දය  තිෙබනවා. ඒ අනුමැතීන් 
ටික ලබා ගත්ෙතොත් දිසාපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් තිෙබන 
කමිටුෙව් අනුමැතිය ලබා ගත්ෙතොත් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ඒ ඉඩම් 
ලබා දීෙම් හැකියාව පවතිනවා.   

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
අතුරු පශ්න එපමණයි, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කැමැති ද තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නයකට පිළිතුරු ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
කැමැතියි. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, වන සංරක්ෂණ 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අදාළ මඩු රක්ෂිතෙය් ෙහ ක්ෙටයාර් 48,000ක් 
තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම්ෙක් විශාල පමාණයක, මඩු පල්ලියට යන 
පාෙර් 2කණුව ළඟින් පහළට ගිහිල්ලා මහ වනය මැදින් 
කිෙලෝමීටර් 12ක් පමණ ෙගවලා, මීටර් 4ක් පළල පාරක් හදන්න 
සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. දැන් වනජීවී එෙකන් බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් ෙම්ෙක් සංචාරක කලාපයක් ඇති කරලා ඒ තුළින්  
ආදායම් ලබා ගන්නයි. නමුත්, වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් තමයි වන අපරාධකරුවන් අල්ලන්ෙන්. 
වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව වන අපරාධකරුවන් 
අල්ලන්ෙන් නැහැ. ඒ අය බලා ගන්ෙන් සතුන් විතරයි.  

සංචාරක ව්යාපාරය හැමදාම නැහැ. සංචාරක ව්යාපාරය 
තිබුෙණ් මාස  හතරක් නැත්නම් පහක් කියලා අපි හිතමු.  ෙම් 
කාරණය නිසා සිදු වන්ෙන් ෙම් පාරවල් උපෙයෝගී කර ෙගන වන 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් වන අපරාධකරුවන් ඇල්ලූ 
කියාවලිය අෙහෝසි ෙවලා යන එකයි. ඊට පස්ෙසේ  වන අපරාධ 
කරන පුද්ගලයන්  ෙම් පාර උපෙයෝගී කර ෙගන ටැක්ටර් මඟින් 

මහා දැවැන්ත අපරාධයක් කරනවා. මෙග් ඇහින්ම මම ඒක  
නැෙගනහිර පළාෙත් සංචාරයක් කළ ෙවලාෙව්  දැක්කා. ඒ නිසා 
ෙමන්න ෙම් කියා මාර්ගය ගැනීම හරිම අපරාධයක් කියලා මා 
විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා වන ජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
වන ජීවීන් ආරක්ෂා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට වන අපරාධකරුවන් අල්ලන්න ඉඩ ෙදන්න. 
එෙහම නැතිව ෙමන්න ෙම් අපරාධය කරන්න ඉඩ ෙදන්න එපා 
කියා මා ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා දැනුවත් 
ෙවලා ඉන්නවාද? 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ගරු මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරන 

කාරණය  පිළිබඳව ඇත්තටම අපට  ෙසොයා බලන්න පුළුවන්. ගරු 
මන්තීතුමනි ෙම් ඉදි කිරීම් සඳහාත් වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යම් අනුමැතියක් ලබා දුන්නාය කියලාද 
කියන්ෙන්?  

 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
සංචාරක කර්මාන්තය ඇති කරන්න පාර කපන්න වන 

සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති ෙම් භූමිය ඒෙගොල්ලන්ට 
ෙදන්න කියලා, වන ජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ගැසට් 
කරලා තමයි ෙම් ඉල්ලීම කරලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට වන 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අයට ෙම් භූමියට ඇතුළු ෙවන්න 
බැහැ.  

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපරාධකරුවන් යම් කිසි වැරදි  

කියාවක් කරනවා නම් වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ වන 
ජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන ආයතන ෙදකම ඒ 
කණ්ඩායම් අත් අඩංගුවට ගැනීම සහ නීතිය කියාත්මක කිරීම 
පැත්ෙතන් කටයුතු කරනවා. ඒ සඳහා වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විතරක් කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. වන 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විතරක් කියාත්මක වන්ෙන්ත් නැහැ. 
අපි ෙදෙගොල්ලන්ම ඒකාබද්ධව ඒ කටයුතු කරනවා.  

ඊළඟ කාරණාව ෙම්කයි. ෙම් භූමිය යම් විධියකින් වන ජීවී 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට භාර දීමක් සිදු ෙවනවා නම් ඒ   
භාර දීම සිදු වන්ෙන්ත් අදාළ සියලුම ආයතන පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමාෙග් පධානත්වෙයන් පැවැත්ෙවන කමිටුෙව් 
අනුමැතියත්, දිසාපතිතුමා ඇතුළු සියලු කමිටුවල අනුමැතියත් ලබා 
ගත්තාට පසුවයි. පැවරීමක් කරනවා නම්, අවසාන වශෙයන් 
අමාත්යාංශෙය් අන්තර් කමිටුව මඟිනුත් අනුමැතියක් ලබා ෙගන 
තමයි එය කරන්ෙන්. ලබා ෙදනවා නම්, යම් කමෙව්දයක් තුළ 
තමයි එය සිදු ෙවන්ෙන්. එෙහම නැතුව ගරු මන්තීතුමා සඳහන් 
කරන ආකාරයට යම් ගැටලුවක් ඇති වන විධියට ඒ කටයුතු සිදු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් ෙසොයා බලන්නත් අපට 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මම හිතන විධියට වනජීවී සංරක්ෂණ සහ වන සංරක්ෂණ 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවල අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරු සාකච්ඡාවක් පවත්වා 
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා  ෙපොඩ්ඩක් 
මැදිහත්  ෙවලා ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න. 
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[ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා] 



2016 සැප්තැම්බර්  08  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු 

කරන්න.   

ඊළඟට, පශ්න අංක 13 - 817/'16 - (1), ගරු ඩී.ටී.ඩබ්ලිව්. 
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 කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

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

 
රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්: විසත්ර 
ெதாழிலற்ற பட்டதாாிகள்: விபரம் 
UNEMPLOYED GRADUATES: DETAILS  

487/’16 
 

1. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு கனக ேஹரத் 
சார்பாக) 

 (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Kanaka Herath) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2): 
 

(අ) (i) 2015 වර්ෂය අවසන් වන විට රට තුළ සිටි රැකියා 
විරහිත උපාධිධාරීන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016 වර්ෂෙය්දී එම උපාධිධාරීන්ෙගන් ෙකොපමණ 
සංඛ්යාවකට රජෙය් රැකියා ලබා දීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 (iii) ඉතිරි උපාධිධාරීන් සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන 
ක යිා මාර්ගය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් ෙපෞද්ගලික අංශෙයහි 
රැකියා අවසථ්ාවන් සඳහා ෙයොමු කිරීමට යම් 
සැලැසම්ක් තිෙබ්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, එම සැලැසම් ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்  இ தியில் நாட் ந்த 
ெதாழிலற்ற பட்டதாாிகளின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2016ஆம் ஆண் ல் ேமற்ப  பட்டதாாிகளில் 
எத்தைன ேப க்கு அரச ெதாழில் வாய்ப் கைள 
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
என்பைத ம்; 

 (iii) எஞ்சிய பட்டதாாிகள் ெதாடர்பில் ேமற் 
ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ெதாழிலற்ற பட்டதாாிகைளத் தனியார் 
ைறயின் ெதாழில் வாய்ப் க க்கு ஆற் ப் 

ப த் வதற்கான ஏேத ம் திட்டம் உள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்திட்டத்ைத இச்சைபக்குச் 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the number of unemployed graduates by 
the end of 2015 in the country; 

 (ii) how many of them will be provided with 
government jobs within the year 2016; and 

 (iii) what course of action will be taken 
regarding the rest of the graduates? 

(b) Will he also inform this House-  

 (i) whether there is a plan to channel 
unemployed graduates to employment 
opportunities available in the private sector; 
and  

 (ii) if so, whether he will table such plan? 

(c) If not, why?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

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

 

(අ) (i) 26,173 (ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව - 
2015 ශමබල සමීක්ෂණය අනුව) 

 (ii) 2016.05.31 දිනට ලබා දී ඇති උපාධිධාරී පත්වීම් සංඛ්යාව - 
8,028 

 (iii) රැකියා දස ලක්ෂයක්  ලබා දීෙම් වැඩසටහන යටෙත් රැකියා 
ලබා දීම. 

  ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ආෙයෝජන අවස්ථා ඉදිරිෙය්දී පුළුල් 
කිරීමට සැලසුම් සකස් කර ඇති බැවින්  ඒවාෙයහි රැකියා 
අවස්ථා සඳහා උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමට කටයුතු කිරීම. 

   රාජ්ය ෙසේවෙය් දැනට පවතින පුරප්පාඩු හා ඉදිරිෙය්දී ඇති 
වන පුරප්පාඩු සඳහා ඉදිරිෙය්දී පත්වීම් ලබා දීමට කටයුතු 
කිරීම. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) *ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත.  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ෙමො/අලුෙපොත මුසල්ිම් මධ්ය මහා විදුහල:  ෙභෞතික 

සම්පත් 
ெமா/அ ெபாத்த ஸ் ம் ஆரம்பப் 

பாடசாைல :ெபௗதிக வளங்கள் 
MO/ ALUPOTHA MUSLIM PRIMARY SCHOOL: PHYSICAL 

RESOURCES  
643/’16 

2. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ගරු එම්. එච්. එම්. 
සල්මාන් මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார - (மாண் மிகு 
எம்.எச்.எம். சல்மான் சார்பாக) 

 (The Hon. Vasudeva Nanayakkara on behalf of the Hon. M. 
H. M. Salman) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2): 

(අ) (i) ෙමොණරාගල අධ්යාපන කලාපයට අයත්, ෙමො/
අලුෙපොත මුසල්ිම් මධ්ය මහා විදුහල ද්විතීයික 
පාසල් 1000ක් සංවර්ධනය කිරීෙම් වැඩසටහනට 
ඇතුළත් කිරීෙම්දී, එහි පාථමික අංශය ෙවන් කරන 
ලද බවත්; 

 (ii) වර්ෂ 2013 දී, ෙමො/අලුෙපොත මුසල්ිම් පාථමික 
විදුහල ෙලස නම් කරන ලද එම පාසල සඳහා සථ්ිර 
 ෙගොඩනැගිල්ලක් ෙහෝ අවශ්ය ෙභෞතික සම්පත් 
ඇතුළු සුදුසු ගුරු මණ්ඩලයක්  ෙනොමැති බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) එම පාථමික පාසල සඳහා සථ්ිර  ෙගොඩනැගිල්ලක් 
ඉදිකිරීමට, අවශ්ය ෙභෞතික සම්පත් ලබා දීමට සහ සුදුසු 
ගුරු මණ්ඩලයක් පත් කිරීම සඳහා කඩිනම් පියවර 
ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
 

(அ) (i )  ெமானராகல கல்வி வலயத் க்குாிய, ெமா/
அ ெபாத்த ஸ் ம் மத்திய மகா வித்தியா 
லயத்ைத 1000 இரண்டாம்நிைலப் பாடசாைல 
கைள அபிவி த்தி ெசய் ம் ேவைலத்திட்டத்தில் 
உள்ளடக்குைகயில், அதன் ஆரம்பப் பிாி  
பிாிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 ( i i )  2013ஆம் ஆண் ல், ெமா/அ ெபாத்த ஸ் ம் 
ஆரம்பப் பாடசாைல எனப் ெபயாிடப்பட் ள்ள 
ேமற்ப  பாடசாைலக்கு நிரந்தர கட் டம் 
அல்ல  ேதைவயான ெபௗதிக வளங்கள் 
உள்ளிட்ட தகுதியான ஆசிாியர்கள் இல்ைல 
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  ஆரம்பப் பாடசாைலக்கு நிரந்தர 
கட் டெமான்ைற நிர்மாணிப்பதற்கும் ேதைவயான 
ெபௗதிக வளங்கைள வழங்குவதற்கும் மற் ம் 
தைகைம வாய்ந்த ஆசிாியர்கைள நியமிப்பதற்கும் 

ாிதமாக நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத 
அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the primary section of Mo/Alupotha 
Muslim Central College in the Monaragala 
Education Zone was separated when it was 
included in the programme for the 
development of 1000 secondary schools; 
and 

 (ii) the primary section which was named Mo/
Alupotha Muslim Primary School in the 
year 2013 does not have a permanent 
building, required physical resources 
including a suitable teaching staff?  

(b)    Will he state whether he will take speedy measures 
to construct a permanent building, provide 
necessary physical resources and appoint a 
suitable teaching staff for this primary 
school?   

(c) If not, why?  

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

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඌව පළාත් සභාව මඟින් පාලනය වනු ලබන පළාත් 
පාසලක් වන ෙමො/අලුෙපොත මුස්ලිම් මහා විද්යාලය 
ද්විතීයික පාසල් 1,000ක් සංවර්ධනය කිරීෙම් වැඩසටහනට 
ඇතුළත් කරන ලද අතර, එම වැඩසටහෙන් 
ෙකොන්ෙද්සිවලට අනුව ෙමම පාසෙල් පාථමික අංශය ෙවන් 
කර නව පාසලක් ෙලස ෙමො/අලුෙපොත පාථමික විද්යාලය 
2013.11.25 දින ස්ථාපනය කරන ලදී. 

(ආ)  ෙමම පාථමික විද්යාලෙය් අධ්යාපන කටයුතු කර ෙගන යාෙම් පහසුව 
සඳහා ෙම් වන විට 100x20 පමාණෙය් ෙගොඩනැඟිල්ලක් සහ මහා 
විද්යාලෙය් කෘෂි ඒකකය ෙලස භාවිත කරන ලද ෙගොඩනැඟිල්ල ද 
පන්ති පවත්වා ෙගන යාම සඳහා ලබා ෙගන ඇත. 

 තවද, වැසිකිළි 04ක් දරුවන්ෙග් භාවිතය සඳහා පවතින අතර ඊට 
අවශ්ය ජල පහසුකම්ද සපයා ඇත. 

 "ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල" ජාතික වැඩසටහෙන් පාථමික පාසල් 
සංවර්ධනය කිරීෙම් ව්යාපෘතිය යටෙත් ෙමම පාසල කඩිනමින් 
සංවර්ධනය කර තවදුරටත් අවශ්ය ෙභෞතික සම්පත් ලබා දීමට අවශ්ය 
පියවර ෙගන ඇති අතර, අවශ්ය ගුරු මණ්ඩලය දැනටමත් ලබා දී ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
 

ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ගිණුම් සංඛ්යාව: 
ෙකොළඹ දිසත්ික්කය 

ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் கணக்குகள் : ெகா ம்  
மாவட்டம் 

NUMBER OF EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ACCOUNTS: 
COLOMBO DISTRICT   

733/’16 
4.  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
 மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය- (1): 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල ෙකොළඹ දිසත්ික්කය තුළ, 

 (i) ලියා පදිංචිව තිබූ ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් 
(EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 (ii) අලුතින් ලියා පදිංචි වූ ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් 
(EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

  එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල අලුතින් ලියා පදිංචි වූ 
ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව,  

 (i) රජයට අයත් සමාගම්; 

 (ii) අර්ධ රාජ්ය ආයතන;  

 (iii) ෙපෞද්ගලික අංශය;   

 (iv) කර්මාන්ත අංශය; 

 (v) කෘෂි කර්මාන්ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

  අනුව සහ එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் ெகா ம்  
மாவட்டத்தில், 

 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் 
(EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) 
கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

  ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித் 
தனிேய யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் திதாக 
பதி ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) கணக்குகளின் 
எண்ணிக்ைக; 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 

 (iii) தனியார் ைற; 

 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 

 (v) விவசாயத் ைற;  

 (vi) ேசைவத் ைற; 

 இற்கு அைமய ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
 asked theMinister of Labour and Trade Unions 

Relations: 
 

(a) Will he inform this House separately in relation to 
years 2013, 2014 and 2015 - 

  (i) the number of registered Employees’ 
Provident Fund (EPF) accounts; and 

 (ii)  the number of Employees’ Provident Fund 
(EPF) accounts registered anew; 

  in the District of Colombo? 

(b) Will he also inform this House separately in 
relation to years 2013, 2014 and 2015, the 
number of Employees’ Provident Fund accounts 
registered anew and by - 

 (i) State-owned companies; 

 (ii) semi-government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector; 

 (v) the agricultural sector; 

 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 

289 290 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
(අ) (i)   

 
 (ii)  

 
 

(ආ) ඉහත පරිදි වර්ගීකරණය කරන ලද පද්ධතියක් දැනට ෙසේවක අර්ථ 
සාධක අරමුදල සතුව ෙනොමැත. 

 කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා ශී ලංකා මහ බැංකුව A සිට X දක්වා වූ 
අක්ෂරයන් අනුව නම් කරනු ලබන කලාපයන්ට අනුකූලව 
ෙසේවාෙයෝජකයන් ලියා පදිංචි කරන දත්ත පද්ධතියක් පවත්වා  ෙගන 
යනු ලබයි. එෙලස ලියා පදිංචි වූ ෙසේවාෙයෝජකෙයකුෙගන් යම් 
සාමාජිකෙයකු ෙවනුෙවන් දායක මුදලක් ලද විට අදාළ 
ෙසේවාෙයෝජකයාට හිමි අක්ෂරය හා අංකය යටෙත් එම සාමාජිකයා 
ලියා පදිංචි ෙකෙර්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.  

 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙමතැන ඉන්නා නිසා අතුරු පශ්න 

අහන්න පුළුවන් ෙන්ද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවන වටෙය්දී පිළිතුර සභාගත කිරීම තමයි 

සාමාන්ය චාරිතය වන්ෙන්. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද සභානායකතුමා පිළිතුරු සභාගත 

කළ නිසා මට හදිසි පශ්නයක් මතු කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ සඳහා අවසානෙය්දී අවස්ථාව ෙදන්නම්. 

වර්ෂය ලියා පදිංචිව තිබූ ෙසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව 

2013 1,105,648 

2014 1,157,340 

2015 1,177,292 

වර්ෂය 
අලුතින් ලියා පදිංචි වූ ෙසේවක අර්ථසාධක 

අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව 

2013 373,370 

2014 384,932 

2015 379,545 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉහළ සිට පහළට සියලු 

නිලධාරින් වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිෙබනවා. කම්කරු 
අයිතිවාසිකම් -  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මා ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට අවස්ථාවක් ෙදන්නම්.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
හදිසි පශ්නයක්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හදිසි පශ්නයක් කියන්ෙන්, ගින්නක් ඇති වුෙණොත් වහාම 

ෙදන්නම්. එෙහම නැත්නම් පධාන කටයුතු පටන් ගන්න 
ඉස්ෙසල්ලා අවස්ථාව ෙදන්නම්. 

පශ්න අංක 7 -788/'16- (1), ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද 
විෙජ්මාන්න මහතා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න 

මහතා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් 
ඉල්ලනවා. 

 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 8 -792/'16- (1), ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා  (සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம - அபிவி த்தி உபாய ைறகள் 
மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்) 
(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 

ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 9 -800/'16- (1) ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා 

මහත්මිය. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සතියක් කල් ඉල්ලනවා. 

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

 

 
 "ෙපෝෂණ මල්ල” ව්යාපෘතිය:  සමුපකාරය හරහා 

කියාත්මක කිරීම 
 "ேபாசாக்குப் ெபாதி" க த்திட்டம் :கூட் ற ச் 

சங்கங்க டாகச் ெசயற்ப த்தல் 
"BAG OF NUTRITIOUS FOOD" PROGRAMME: 

IMPLEMENTATION THROUGH CO-OPERATIVE SOCIETIES  
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12. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු පසන්න රණවීර  
මහතා ෙවනුවට)      

        (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு பிரசன்ன 
ரண ர சார்பாக) 

        (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Prasanna Ranaweera) 

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යතුමියෙගන් ඇසූ පශ්නය - 
(1) : 

(අ) (i) තත්ත්වෙයන් ඉහළ ගුණාත්මක භාණ්ඩ ලබාගත 
හැකි දීප ව්යාප්ත අෙළවි ජාලයක් සහිත රාජ්ය 
ආයතනයක් ෙලස සමුපකාරය කියාත්මක වන 
බවත්; 

 (ii)  ආපදා අවසථ්ාවලදී මහ ජනතාව ෙවත සහනාධාර 
ලබා දීම සඳහා සමුපකාරය පධානතම ආයතනයක් 
ෙලස භාවිත කරනු ලබන බවත්; 

 එතුමිය දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) ගැබිනි මව්වරුන් සඳහා කියාත්මක "ෙපෝෂණ 
මල්ල” ව්යාපෘතිය  සමුපකාරය ෙමන්ම, ෙවනත් 
ආයතන හරහා ද කියාත්මක වන බවත්;   

 (ii) එම ව්යාපෘතිය සමුපකාරය හරහා පමණක් 
කියාත්මක කෙළේ නම්, මීට වඩා වැඩි පිරිසකට 
පතිලාභ ලබා දිය හැකි බවත්; 

 (iii) එමඟින් සමුපකාරෙය් ආදායම ඉහළ නැංවිය හැකි 
බවත්; 

 එතුමිය පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) සමුපකාරය සහ ෙවනත් ආයතන හරහා ඉහත 
ව්යාපෘතිය යටෙත් ෙම් වනවිට ෙබදාහැර ඇති 
ආධාරවල මූල්ය වටිනාකම ෙකොපමණද; 

 (ii) රාජ්ය මැදිහත්වීමක් හා විධිමත් අධීක්ෂණයක් 
යටෙත් පවතින සමුපකාර ව්යාපාරය හරහා විශාල 
පිරිසකට පතිලාභ ලැෙබන පරිදි ෙපෝෂණ මල්ල 
ලබා දීෙම් වැඩසටහන දීප ව්යාප්තව කියාත්මක 
කිරීෙම් හැකියාව තිබියදී, ෙවනත් ෙපෞද්ගලික 
ආයතන හරහා එය කියාත්මක කරන්ෙන් මන්ද; 

 යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
மகளிர் மற் ம் சி வர் விவகார அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) தரத்தில் உயர்ந்த சிறந்த பண்டங்கைள ெபற் க் 
ெகாள்ளக்கூ ய நாடளாவிய சந்ைதப்ப த்தல் 
வைலயைமப் டன் கூ ய அரச நி வனமாக 
கூட் ற த் ைற இயங்குகின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) அனர்த்த நிைலைமகளின்ேபா  ெபா  
மக்க க்கு நிவாரணங்கைள வழங்குவதற்காக 
கூட் ற ச்சங்கம் பிரதானமான நி வனமாக 
பயன்ப த்தப்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) கர்ப்பிணித் தாய்மார்க க்காகச் ெசயற்ப த்தப் 
ப கின்ற "ேபாசாக்குப் ெபாதி" க த்திட்டம் 
கூட் ற ச் சங்கங்கள் ஊடாக ம் ஏைனய 
நி வனங்கள் ஊடாக ம் ெசயற்ப த்தப்ப  
கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  க த்திட்டம் கூட் ற ச் சங்கங்கள் 
ஊடாக மாத்திரம் ெசயற்ப த்தப்பட் ப்பின், 
இைதவிட அதிகமாேனா க்கு அ கூலங்கைள 
வழங்க ெமன்பைத ம்; 

 (iii) அதன் லம் கூட் ற ச் சங்கங்களின் வ மா 
னத்ைத அதிகாிக்கச் ெசய்யலாெமன்பைத ம்; 

அவர் ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா? 

(ஆ) (i) கூட் ற ச் சங்கங்கள் மற் ம் ஏைனய 
நி வனங்கள் ஊடாக ேமற்ப  க த் 
திட்டத்தின்கீழ் இன்றளவில் விநிேயாகிக்கப் 
பட் ள்ள உதவிகளின் நிதிசார் ெப மதி எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (ii) அரச தைலயீ  மற் ம் ைறசார்ந்த ேமற் 
பார்ைவயின்கீழ் உள்ள கூட் ற  இயக்கத்தின் 
ஊடாக ெப ம் எண்ணிக்ைகயாேனா க்கு அ  
கூலங்கள் கிைடக்கும் வைகயில் ேபாசாக்கு 
ெபாதி வழங்கும் ேவைலத்திட்டத்ைத நாடளா 
விய ாீதியாக ெசயற்ப த்தக்கூ ய இய ைம 
காணப்ப கின்றேபா , ேவ  தனியார் 
நி வனங்கள் ஊடாக அதைன ேமற்ெகாள்வதற் 
கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 asked the Minister of Women and Child Affairs: 

(a) Is she aware that- 

 (i) the co-operative societies system operates 
as a public institution with an island-wide 
network that provides quality goods; and 

 (ii) the co-operative societies system is used as 
a key institution to provide aid to the public 
in disaster situations? 

(b) Will she admit that- 

 (i) the ‘bag of nutritious food’  programme in 
operation for pregnant mothers is 
implemented through co-operative societies 
as well as other institutions; 

 (ii) a larger number of people could be 
provided benefits if the said programme 
was implemented only through co-operative 
societies; and 

 (iii) the revenue of co-operative societies could 
also be enhanced through that? 

(c) Will she inform this House- 

 (i) the monetary value of assistance distributed 
by now through  co-operative societies and 
other institutions under the said project; and 

 (ii)  the reason for implementing this 
programme of providing a bag of nutritious 
food  through other private institutions 
when it is possible to implement the same 
island-wide providing benefits to a larger 
number of people through the co-operative 
societies system which operates with 
government involvement and proper 
supervision? 

(d) If not, why?   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යතුමිය 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

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

(අ) (i) අදාළ නැත. 

 (ii) අදාළ නැත. 

(ආ) (i) ගැබිනි මවුවරුන් සඳහා ලබා ෙදන ෙපෝෂණ දීමනාව 
වැඩසටහන තුළ ලියා පදිංචි ෙවෙළඳ ආයතන ෙතෝරා 
ගැනීෙම්දී සමුපකාරය ඉවත් කර ෙනොමැති අතර එක් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක පතිලාභීන්ට පහසුෙවන් 
ළඟාවිය හැකි ෙවෙළඳ ආයතන කිහිපයක් ෙතෝරා ගත 
හැකිය. එහිදී  සමුපකාර ආයතනයටද ලියා පදිංචි වීෙම් 
හැකියාව පවතී. 

 (ii) එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක පතිලාභීන් 
ෙකොට්ඨාසය පුරා විසිරී පදිංචි වී සිටින බැවින් පතිලාභීන්ට 
පහසුෙවන් ළඟාවිය හැකි ස්ථානවල සමුපකාරය පමණක් 
ලියා පදිංචි කිරීමට වඩා තවත් ලියා පදිංචි ෙවෙළඳ ආයතන 
පැවතීෙමන් පතිලාභීන්ට පහසුෙවන් හා පමාදයකින් 
ෙතොරව අවශ්ය ආහාර දව්ය සමුපකාරයද ඇතුළු 
ෙකොට්ඨාසය තුළ ඔවුන් කැමැති ලියා පදිංචි ෙවෙළඳ 
සැලකින් ලබා ගැනීෙම් හැකියාව පවතී. 

 (iii) ෙමම වැඩසටහෙනහි අරමුණ වන්ෙන් දිවයිෙන් අඩු බර දරු 
උපත් තුරන් කිරීම සහ කායික හා මෙනෝ සමාජීය වශෙයන් 
නීෙරෝගීමත් දරු පරපුරක් බිහි කිරීම ෙව්. එහිදී සෑම 
ආකාරයකින්ම පතිලාභීන්ට පහසු හා පමිතිෙයන් ඉහළ 
ගුණාත්මකබවින් යුතු ආහාර දව්ය ලබා ගැනීම සඳහා ෙව්. 

(ඇ) (i) ෙපෝෂණ දීමනාව වැඩසටහනට අදාළ 2016 වර්ෂෙය් වියදම 

 
 

 (ii) ෙමම වැඩසටහන 2015 මාර්තු මස සිට කියාත්මක වූ අතර 
වැඩසටහන ආරම්භෙය් සිටම කියාත්මක කරනු ලැබුෙව් 
සමුපකාරය මඟිනි. නමුත් ෙමම වැඩසටහෙනහි සමාරම්භක 
දිනෙය්දීම ගිනිගත්ෙහේන විවිධ ෙසේවා සමුපකාරය මඟින් 
ගුල්ලන් සහිත ආහාරයට නුසුදුසු හාල්මැස්සන් සහ කඩල 
ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් එදිනම (2015.03.21) මාධ්ය හරහා 
පචාරය වූ අතර ඒ නිසා වැඩසටහන ආරම්භෙය්දීම 
විෙව්චනයට භාජන විය. එෙසේම 2015 අෙගෝස්තු මස 13වන 
දින ලංකාදීප පුවත් පෙතහි කළුතර විවිධ ෙසේවා සමුපකාරය 
විසින් ගුල්ලන් ගැසූ හා පණුවන් සහිත පරිප්පු, 
හාල්මැස්සන්, කරවල සහ ෙසෝයා මීට්වල ගුල්ලන් හා 
පණුවන් ඉවත් කිරීමට විෂ වායුවක් ගසා ඇති බවට පළ විය. 
ෙම් අයුරින් වැඩසටහන ආරම්භෙය් සිටම විවිධ පුවත් 
පත්වල ෙමම වැඩසටහන මඟින් සමුපකාරය හරහා 
භාවිතයට නුසුදුසු ආහාර ෙබදා හරින බවට විවිධ පුවත් පළ 
විය. එපමණක් ෙනොව අමාත්යාංශය ෙවත ලැෙබන 
දුරකථන ඇමතුම් හරහාද සමුපකාර ආයතන හරහා 
භාවිතයට නුසුදුසු ආහාර දව්ය ෙබදා හරින බවට පැමිණිලි 
විශාල වශෙයන් ලැබිණ.  තවද නියමිත පමාණවලට වඩා 
අඩුෙවන් ආහාර දව්ය ෙබදා හරින බවටද පැමිණිලි ලැබී 
ඇත. ෙමවැනි විවිධාකාරෙයන් ෙපෝෂණ දීමනාව 
වැඩසටහන සම්බන්ධෙයන් නීතිමය කටයුතු සිදු වූ අතර දඩ 
නියම කිරීම, පරීක්ෂණ පැවැත්වීම ආදිය සිදු විය. ෙම් සියලු 
කාරණා පිළිබඳව සැලකිලිමත් ෙවමින් පතිලාභීන්ට උපරිම 
පහසුව සහ ගුණාත්මකබවින් ඉහළ ආහාර දව්ය ලබා 
ගැනීමට හැකි වන පරිදි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ 
අප විසින් ලබා දී ඇති පමිතීන්ට අනුකූලව ෙතෝරා ෙගන 
ඇති ලියා පදිංචි කළ පවත්නා ඕනෑම ෙවෙළඳ සැලකින් 
පතිලාභියාට ආහාර දව්ය ලබා ගැනීමට හැකි පරිදි කටයුතු 
සම්පාදනය කර ඇත. සමුපකාරය කළ යුත්ෙත් මහ ජනයා 
තෘප්තිමත් වන අයුරින් ෙසේවා සැපයීම මඟින් පතිලාභින් 
තමන් ෙවත නැඹුරු කර ගැනීම ෙව්. 

 

(ඈ) අදාළ නැත. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම, ගරු 

සභානායකතුමා. 

මාසය වියදම 

ජනවාරි     රුපියල්       6,888,000.00 

ෙපබරවාරි     රුපියල්   229,882,623.50 

මාර්තු     රුපියල්   507,912,535.50 

අෙපේල්     රුපියල්   434,581,646.60 

මැයි     රුපියල්   367,830,356.50 

ජුනි     රුපියල්   324,347,437.44 
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[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
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පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

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

"That notwithstanding the provisions of the motion agreed 
to by Parliament on 08.03.2016, the hours of sitting this day 
shall be 10.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 6.30 p.m. 
At 11.30 a.m. Standing Order No. 7(5) of the Parliament 
shall operate. At 6.30 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the 
Parliament without question put." 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග 

84.(x) ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් කාරුණික අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. එහි ෙම් විධියට සඳහන් ෙවනවා: 

"පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ පිළිබඳ පශ්නයක් සභාභිමුඛ කර ෙනොතිබුණ ද, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කැමැත්ත ඇතිව මන්තීවරයකුට තමා පිළිබඳ වූ 
ෙපෞද්ගලික කරුණු පහදා දිය හැකි  ය; එෙහත් එවැනි කරුණු විවාදයකට 
භාජනය කළ ෙනොහැකිය. එෙමන් ම එම කථාව තමාෙග් පැවැත්ම 
ෙදෝෂමුක්ත කිරීමට පමණක් සීමා කළ යුතු ය." 

ඒ අනුව ඊෙය් දිනෙය්දී,- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, සාමාන්යෙයන්, ඔය ඉල්ලීම මට ලිඛිතව ලබා 

දුන්ෙනොත් අවසර ලබාෙදන්න පුළුවන්. ලිඛිතව ලබා ෙදන්න. 
එතෙකොට මම ඔබතුමාට ෙහට අවස්ථාව ලබාෙදන්නම්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝගවල -

Standing Ordersවල- එෙහම සඳහන් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට ලිඛිතව ලබා ෙදන්න. සාමාන්යෙයන් ඒක තමයි ෙකෙරන 

සම්පදාය. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
නැහැ, පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝගවල එෙහම සඳහන් 

ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඊෙය් මතු වුණු පශ්නයක් පිළිබඳවයි මම 

සඳහන් කරන්ෙන්. අපි ෙම් සභාෙව් කටයුතු කිරීෙම්දී ෙපොදුෙව්, 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවන්ෙන් නැති ආකාරයට ෙමම සභාව 
තුළ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමයි ෙමම උත්තරීතර සභාවට වැදගත් 
ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා මම ගරු මුදල් අමාත්යතුමා,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා කථා කරන්න නැඟී සිටිය නිසායි මම ෙම් කියන්ෙන්. 

සාමාන්ය චාරිතය තමයි, ෙමෙහම  ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරනවා 
කියලා උෙද් වරුෙව් මාව දැනුවත් කරන එක. එෙහම කළා නම් 
තමයි ෙහොඳ ගරු මන්තීතුමා. ඔබතුමා ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරෙයක්. මම 
ඔබතුමාට අවසථ්ාව ෙදන්නම්. නමුත් සම්පදාය ඒ විධියට 
අනුගමනය කරන්න. ඔබතුමා දැන් කථා කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මුදල් ඇමතිතුමා සම්බන්ධෙයන්ද, ෙම් පශ්නය? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, ඔබතුමා සම්බන්ධෙයන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කවුද, ෙනොමඟ ඇරලා තිෙයන්ෙන්? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ මුදල් පිළිබඳ 

කටයුතුවලදී ඔබතුමා,- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මම ඔබතුමා හමුෙවලා ෙම් කරුණ ඉදිරිපත් කළා. මක් නිසාද 

යත්, මුදල් කටයුතු පිළිබඳ සම්පූර්ණ බලය තිෙබන්ෙන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වන නිසා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, කවුද ෙනොමඟ ඇරලා තිෙයන්ෙන් 

කියලා මම අහන්න කැමැතියි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, point of Order එකක් ගත්තාම ඒකට 

විරුද්ධව තව point of Order එකක් ගන්න බැහැ. ඒක ෙකොෙහේද 
තිෙබන්ෙන්? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා ෙකටිෙයන් කියන්න ෙකෝ, කවුද ෙනොමඟ ඇරලා 

තිෙයන්ෙන් කියලා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙකටිෙයන් කියන්න ෙන්න්නම් හදන්ෙන්. මන්තීවරෙයකුට 

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කිරීෙම් නිදහස තිෙබන්නට ඕනෑ ෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමා කියනවා, ෙනොමඟ යැව්වා කියලා. කවුද ෙනොමඟ  

යැව්ෙව්. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මන්තීවරෙයකුට කථා කිරීෙම් නිදහස තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ 

නිසා මෙග් කරුණ කියලා ඉවර ෙවනකල් ඔබතුමා වාඩිෙවන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමාට කථා කරන්න පුළුවන්. නමුත්, කවුද ෙනොමඟ ඇරලා 

තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
He can refer that matter to me. Then, I will go through 

it and allow that.- [Interruption.] He is the Leader of the 
House and he has to reply. We must follow the proper 
procedure.- [Interruption.] 

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

Hon. Member, you are wasting time. - [Interruption.]  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව සංවාද මණ්ඩපයක් ෙනොෙවයි ෙන්. අපි 

ඇවිල්ලා ෙම්කට සහභාගි ෙවන්ෙන් ඇයි? ජාතික වශෙයන් 
වැදගත් වන ෙමවැනි කරුණක් පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරෙයකුට අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න ෙදන්ෙන් නැත්නම්, ඇයි 
අපි ෙම් සභාවට සහභාගි ෙවන්ෙන්? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ අවස්ථාව ෙදනවා, ගරු මන්තීතුමනි. මෙග් කිසිම පශ්නයක් 

නැහැ. ඔබතුමා සම්පදාය අනුගමනය කරන්න. එච්චරයි. ඔබතුමා 
අද උෙද්  මට telephone කරලා කියන්න තිබුණා, ෙමෙහම එකක් 
ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. එතෙකොට අපි සූදානම් ෙවනවා. 

එතෙකොට මට ඒ අය දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. එෙහම කළාම ෙම් 
සභාෙව් වැඩ කටයුතුවලට පහසු ෙවනවා. එෙහම ෙනොවුෙණොත් 
ෙම් සභාෙව් වැඩ අවුල් ෙවනවා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, කලින් දැනුම් ෙනොදීම පිළිබඳව සමා 

ෙවලා, මට ෙම් සභාෙව්- 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා ඒක පිළිගන්නවා නම් ඒක වැදගත්. ඒ සම්පදාය අපි 

අනුගමනය කළ යුතුයි. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, කරුණු මතු කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  මීට 

කලින් දිනයකදී සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී මම පශ්නයක් ගරු 
මුදල් අමාත්යතුමාට ෙයොමු කළා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒ පශ්නය ෙයොමු 
කෙළේ ඉතාම වැදගත් කරුණක් සම්බන්ධෙයන්. ෙම් රෙට් රාජ්ය 
මූල්ය සම්බන්ධෙයන්, ''බදු එකතු කිරීම විෙද්ශ සමාගමකට 
දුන්ෙනොත් වෘත්තීය සමිති කියා මාර්ගයක් ගන්නවා'' කියලා 
තිබුණා. ඒ අනුව, ජාතික පුවත් පතක් වන ''දිවයින'' පුවත් පෙත් 
2016.09.05 වැනි දින පැහැදිලිව වාර්තා කර තිබුණා, ''ෙද්ශීය 
ආදායම් නිලධාරිහු අද ෙලඩ ෙවති'' කියලා.  

ඊට පස්ෙසේ 2016 සැප්තැම්බර් 06 වැනිදා ''ලංකාදීප'' පුවත් 
පෙත් මුල් පිටුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"ෙලඩ නිවාඩුෙවන් ෙද්ශීය ආදායම් වැඩ අඩාළයි'' ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවකයන් ඊෙය් අසනීප නිවාඩු දමා ෙසේවයට වාර්තා 
ෙනොකිරීම ෙහේතුෙවන් එම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙකොළඹ පධාන 
කාර්යාලෙය් සහ දිවයින පුරා පිහිටි දිස්තික් කාර්යාලවල කටයුතු අඩපණ 
වී තිබිණි. 

බදු ෙගවීමට සහ විවිධ ෙසේවාවන් ඉටුකර ගැනීම සඳහා සාමාන්යෙයන් 
දිනකට තුන්දාහක් පමණ පධාන කාර්යාලයට පැමිෙණන නමුත්, ඊෙය් එහි 
පැමිණි කීප ෙදනාට ද හැරී යාමට සිදුවී ඇත.'' 

ෙම් රෙට් බදු ආදායම එකතු කරන ආයතනය ෙලඩ වී 
තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
 (The Hon. Speaker) 
ෙම්ක personal matter එකක් ෙනොෙවයි ෙන්, ගරු 

මන්තීතුමනි. 
 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Then, I cannot allow that. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීමක්] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 84හි තිෙබන්ෙන්,- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි,  Only a matter of personal nature 

can be raised.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, it is not a matter of personal nature. 

 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙපෞද්ගලික කරුණු ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්ක ෙපෞද්ගලික කරුණක්-[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කියන්නම් ඒකට දීලා තිෙබන 

උත්තරය.  [බාධා කිරීමක්] ගරු සභානායකතුමනි, ඔබතුමා මීට 
වඩා වගකීෙමන් හැසිෙරන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, he can raise only a matter of personal 

nature. ෙපෞද්ගලික කරුණු කියන්ෙන්, එතුමාට බැණලා තිබුණා 
නම්, එතුමාට අපහාස කරලා තිබුණා නම්, ඒ වාෙග් ෙදයක්. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
84 ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් මට එය අනුමත කරන්න බැහැ, 

ගරු මන්තීතුමනි. 
 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 

උත්තරයක් ෙදන ෙකොට, ඒ උත්තරය සම්පූර්ණෙයන්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවන උත්තරයක් නම්  ෙමොකක්ද, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතරභාවය? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාට ඒක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.  

[බාධා කිරීමක්] 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක ෙවනත් දවසක කථා කරමු. ෙම් 

අවස්ථාෙව්දී මට කාලය ලබා ෙදන්න අමාරුයි.  මන්තීතුමාට ඒක 
ස්ථාවර නිෙයෝග 84 යටෙත් බලපවත්වන්ෙන් නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] ෙම් ගැන ෙවනම කථා කරන්නට පුළුවන්. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ෙම් සභාව මරණාධාර සමිතියක් 

වෙග් ෙන්.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමා නැඟිටලා කථා කරනවා. ඔබතුමාට දැනුම් දීලාත් නැහැ. 

[බාධා කිරීමක්] I object to it.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉල්ලීම නියම විධියට 

සම්පදායානුකූලව ඉදිරිපත් කර නැති නිසා, මට එය අනුමත 
කරන්න අමාරුයි.  [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, 84 (x) ස්ථාවර නිෙයෝගෙය් දක්වා 

තිෙබනවා ෙමෙහම: 

''...මන්තීවරයකුට තමා පිළිබඳ වූ ෙපෞද්ගලික කරුණු...'' 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I know that. So, it is not a matter of personal nature. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපෞද්ගලික කරුණක් ෙනොෙවයි මා 

ඉදිරිපත් කරන්ෙන්, රෙට් බදු අය කිරීමක් ගැන- 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යැවීමක්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යැවීමක්. ගරු 

කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ඊෙය් දිනෙය්දී උත්තරයක් 
දුන්නා. ෙම් බලන්න -[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I cannot allow that, ගරු මන්තීතුමා, කරුණාකරලා වාඩි 

ෙවන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, කාටද කියන්ෙන්? නඩුත් 

හාමුදුරුවන්ෙග්, බඩුත් හාමුදුරුවන්ෙග් වාෙග් ෙන්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. ඒ නියමිත සම්පදාය අනුගමනය 

කරන්න. අපි සාධාරණ ෙවන්නම්. ඔබතුමා උෙද් ඒ විධියට කිව්වා 
නම් මට අවස්ථාව ලබා ෙදන්න තිබුණා. [බාධා කිරීම්] ෙමතැන 
ඒකාධිපති කමයක් නැහැ. කමෙව්දය ඔබතුමාම පිළිගත්තා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් වැඩ කරන ලක්ෂ 45ක 

ජනතාව ෙවනුෙවන් ගරු සභානායකතුමා ෙවත  ඉතාම හදිසි 
පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරනවා. අද මුළු කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුවම 
වර්ජනයක් පටන් අරෙගන, පහළට බැහැලා තිෙබනවා. කම්කරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ෙග් සිට සියලු ෙදනා අඛණ්ඩ වැඩ 
වර්ජනයක් අද උෙද් සිට ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් වැඩ 
කරන ජනතාවට කිසිම පශ්නයක් එතැනින් විසඳා ගන්න බැරි 
තත්ත්වයක් අද සිට උදා ෙවනවා.  EPF, ETF වාෙග් කාරණා -
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Let him give the reply.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක හදිසි පශ්නයක්. අපි උදවු 

ෙවන්නටයි හදන්ෙන්. ෙම්ක වැදගත් පශ්නයක්.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Leader of the House, let him raise the question.  

Thereafter, you can reply. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම දැනගන්නට කැමැතියි ෙම් වැඩ 

වර්ජනයට ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා. [බාධා කිරීම්] 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා කියන්න ෙදන්න ෙකෝ. වැඩ කරන 

ජනතාව ෙවනුෙවන්, ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පතිව හගත කිරීම හා 
මහජන කම්කරු සම්බන්ධතා අංශ සියල්ලම පතිව හගත කිරීම 
නමැති මුවාව යටෙත් සිදු කරන්නට යන, වැඩ කරන ජනතාව 
අවුරුදු 80ක් තිස්ෙසේ ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව භුක්ති විඳින තත්ත්වය 
නැති කරන්නට යන භයානක වැඩ පිළිෙවළ වහා නවත්වන්නට 
කියලා තමයි සියලු ෙදනාම එළියට බැහැලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා, පිළිතුරු ෙදන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම- 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් 

අදහස් දැක්වීෙමනුත් පසුව එක පිළිතුරක් ෙදන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව තමයි 

අෙප් රෙට් සියලු වැඩ කරන ෙසේවක ෙසේවිකාවන් රැක බලා 
ගන්නට, ආරක්ෂා කරන්නට බැඳී තිෙබන්ෙන්. දැන් ඒ ආයතනය 
කඩාකප්පල් කිරීමක්, ඒ ආයතනය කඩා වැටීමක් සිද්ධ වුණාට 
පසුව කම්කරුවන්ෙග් ආරාවුල්වලට බරපතළ තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවන බව ඔබතුමාට අමුතුෙවන් කියන්නට ඕනෑ නැහැ.  

දැන් ඇතිෙවලා තිෙබන තත්ත්වය තමයි, තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙම් හැම එකටම පතිව හගතකරණය කියා ෙබෝඩ් එකක් ෙග්න්න 
පටන්ෙගන තිබීම. ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට එය 
ෙග්න්න පනත් ෙකටුම්පතක් හදනවා. ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
එය ෙග්න්න පනත් ෙකටුම්පතක් හදනවා. "එයාර්ලංකා" එකට 
ඒක කරන්න හදනවා. ඒ විධියටම කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් වැෙඩ් ෙදන්න හදනවා. අන්න ඒකට 
එෙරහිව තමයි එහි ඉන්න කම්කරුවන් ෙම් වැඩ වර්ජනෙය් නිරත 
ෙවන්න සූදානම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අප තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් 
ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවන්න ෙදන්න එපා කියායි. ෙමොකද, ෙම් 
රෙට් වැඩ කරන ජනතාවට තමන්ෙග් ගැටලුවක් විසඳා ගැනීමට 
තිෙබන තැන එතැනයි. ඒ නිසා එම ෙදපාර්තෙම්න්තුව අඛණ්ඩ 
වර්ජනයක නිරත වුෙණොත් විශාල අර්බුදයක් මතු වන බව ඔබතුමා 
දන්නවා. ගරු සභානායකතුමනි, ඔබතුමාට ෙම් ගැන අවෙබෝධයක් 
ෙනොතිෙබන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කම්කරු ඇමතිතුමා අද දවස 
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ඇතුළත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ පිළිබඳව පකාශයක් කළ යුතුය කියා 
අප හිතනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

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

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් නව රජයට ජන වරමක් ලැබුෙණ් 

අලුත් රටක්, අලුත් ෙද්ශයක් බිහි කරන්නයි. ඒ නිසා අෙප් රෙට් 
තිෙබන පශ්න දිහා අප අලුත් විධියට බලන්න ඕනෑ. හැබැයි, යහ 
පාලන ආණ්ඩුව යටෙත් වැඩ වර්ජන කිරීෙම් අයිතිය දැන් 
තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් ඇත්ත වශෙයන්ම වැඩ වර්ජන කිරීෙම් 
අයිතිය තිබුෙණ් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීම්] ෙමොකක්ද වුෙණ් කියා 
අපි දැක්කා ෙන්. [බාධා කිරීම්] අද යහ පාලන ආණ්ඩුව යටෙත් ඒ 
අයිතිය තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ඒ කාලෙය් ෙනොතිබුණු නිසා තමයි අප අද ඒ කම්කරු අයිතිය 

ලබා දුන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. [බාධා 

කිරීම්] ඔබතුමන්ලා කරුණාකර වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු 
බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, වාඩි ෙවන්න. ගරු 
සභානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙම් පිළිබඳව කම්කරු ඇමතිතුමාට අද 
දැනුම් ෙදනවාද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් විමසීමක් කළා 

කියා මම අද කම්කරු ඇමතිතුමාට දැනුම් ෙදන්නම්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ඒ අවශ්ය පියවර ගන්න.  
 
 

 කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම - ගරු 

අනුර දිසානායක මහතා.  

ඊට ෙපර ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති. 

  
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

 

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

 

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

   
 

කලා ක්ෙෂේතෙය් පැන නැඟී ඇති ගැටලු  
கைலத் ைறயில் எ ந் ள்ள பிரச்சிைனகள் 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබෙහවින් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් මා 
පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"අප රෙට් කලා ක්ෙෂේතය තුළ පැනනැඟී ඇති ගැටලු ගණනාවක් 
නිසාෙවන් සාහිත්යය, ෙටලි නාට්ය, චිතපට, ෙව්දිකා නාට්ය ඇතුළු 
නිර්මාණයන් බිහිවීමට කලාකරුවා ෙපළඹවීම ෙවනුවට එකී ක්ෙෂේතයන් 
තුළින් ඔවුන් පිටමන් කිරීෙම් තත්ත්වයක් වර්තමාන ෙය් පැනනැඟී ඇත. 
ආණ්ඩු පත්කිරීෙම්දී ඔවුන් ෙවතද බලාෙපොෙරොත්තු ඇති කරවන හා 
මැතිවරණ පකාශනවලට පතිපත්ති, ෙපොෙරොන්දු, වැඩ පිළිෙවළවල් 
ඇතුළත් කරන පාලකයන් විසින් කර ඇත්ෙත්ත්, වර්තමාන පාලනය විසින් 
සිදු කරන්ෙන්ත් නිසි විසඳුම් සඳහා ආණ්ඩුවක කාර්ය භාරය කරනවා 
ෙවනුවට ආණ්ඩුවක් විසින් කළ යුතු අවධානයද ෙයොමු ෙනොකර මගහැර 
සිටීමයි. ෙමම තත්ත්වය නිසා රටක ජනතාවට ලැබිය යුතු කලා 
රසවින්දනය අහිමි වී ඇති අතර ඒ මඟින් නූතන පරපුර නිර්මාණාත්මක 
කලා නිර්මාණයක් පරිශීලනයට ෙනොලැෙබන, විෙශේෂෙයන්ම තම නිවෙසේ 
රූපවාහිනීෙයන් කැමති වුනත් නැතත් නැරඹීමට සිදුවන බාල වර්ගෙය් 
ෙටලි නාට්ය ෙහෝ හඬකවන ලද විෙද්ශීය ෙටලි නාට්ය නරඹන අතරමං වූ 
නරඹන්නන් පිරිසක් බවට පත්ව ඇත. 

ෙමම තත්ත්වය ෙවනස්ෙකොට නිර්මාණකරුවන් ඇතුළු කලා ක්ෙෂේතෙය් 
සියලු ශිල්පීන්ෙග්, ඔවුන්ෙග් නිර්මාණ හා නියැලි භූමිකාව අරක්ෂා 
කිරීමටත් උසස් රසවින්දනයකට ජනතාවට ඇති අයිතිය තහවුරු කිරීමටත් 
ආණ්ඩුව විසින් ජාතික වගකීමක් ෙලස සලකා පතිපත්ති තීරණ ඇතුළු 
අවශ්ය පියවරයන් ෙගන නිර්මාණකරුවන්ෙග් ස්වාධීනත්වයට අවශ්ය 
ඉඩකඩ සලසා දිය යුතු බවට ෙයෝජනා කර සිටී." 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡාවට බඳුන් කරනු ලබන්ෙන් අෙප් රෙට් 
සමාජය යහපත් අතට ෙයොමු කිරීම සඳහා, එහි අධ්යාත්මය 
වර්ධනය කිරීම සඳහා විෙශේෂෙයන්ම බලපෑම් කරනු ලබන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සාහිත්ය කලා ක්ෙෂේතය පිළිබඳව සහ එම ක්ෙෂේතය මුහුණ දී 
තිෙබන ගැටලුත්, එම ක්ෙෂේතෙය් නියැලී සිටින නිර්මාණකරුවන් 
මුහුණ දී ඇති ගැටලුත්, ෙපේක්ෂකයන්ට ඇතිවී තිෙබන තත්ත්වයත් 
පිළිබඳවයි. හැබැයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මුළු 
සමාජයක් බිඳ වැටී තිෙබන ෙමොෙහොතක ෙම් ක්ෙෂේතය පමණක් 
ආෙලෝකවත් කුලුනක් ෙලස වැජෙඹන බව අපි විශ්වාස කරන්ෙන් 
නැහැ. අප ඉදිරිපිට තිෙබන්ෙන් නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිවරු 
කප්පමට මිනී මරන සමාජයක් නම්; ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය 
ෙපොලිස්පතිවරු ඝාතකයන් ෙසොයනවා ෙවනුවට ඝාතකයන් 
ආරක්ෂා කරන සමාජයක් නම්; අලි ෙහොරකම් කරන විනිසුරුවන් 
සිටින සමාජයක් නම්; ෙගදර ෙමෙහකරුවන් දූෂණය කරන 
විනිසුරුවන් ෙගොඩනැ ෙඟන සමාජයක් නම්; අවුරුදු 80 මහලු 
කාන්තාවන් දූෂණය කරන අවුරුදු 17, 18 දරුවන් නිර්මාණය 
ෙවලා සිටින සමාජයක් නම් සියලු මිනිස් සබඳතා බිඳ වැෙටනවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගායකයින් යැයි කියා 
ගන්නා සමහර අය ෙව්දිකාවට නැගලා "අම්මට" "අම්මට" 
කියනෙකොට ඒකට අත්වැල් අල්ලන ෙපේක්ෂකයන් සිටින 
සමාජයක් අද අප ඉදිරිපිට තිෙබනවා නම් අද ෙම් සමාජය නරුම 
සමාජයක් බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් සියල්ල බිඳ වැටී තිෙබන තැනක,  කලා, සංස්කෘතික 
ක්ෙෂේතය පමණක් ආෙලෝකමත් කුලුනක් ෙලස ආරක්ෂා වනවාය 
කියලා අපි කිසිෙසේත්ම විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. "බුලත් 
ෙකොක්කනට ෙහණ ගැහුවාට පස්ෙසේ කිල්ෙලෝටය බලන්ෙන් 
නැතුවම විසි කරන්න" කියනවා. ෙම් විධියට මුළු සමාජයම නරුම 
සමාජයක් බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබන ෙවලාවක එක 
ක්ෙෂේතයක් පමණක් ආරක්ෂා ෙව්වි කියලා අපි විශ්වාස කරන්ෙන් 
නැහැ. ඒකට අපට පතිපත්තිමය අදහසක් තිෙබනවා. 1848දී 
ෙකොමියුනිට්ස් පකාශනය ලියලා කාල් මාක්ස් ෙමෙහම කියනවා:  

"...ආගමික භක්තියද, ධීර-වීර උනන්දුවද අධි රසිකවාදී 
අනුරක්තතාවද අරභයා වූ ස්වර්ගමය ආනන්දයත් ආත්මාර්ථකාමී 
ගණන් බැලීම නැමති අයිස් වතුෙර් ගිල්වා දමන ලදී. එය 
ෙපෞද්ගලික අගය හුවමාරු වටිනාකම බවට ෙපරළන ලදී. 
එෙමන්ම සංඛ්යා විරහිත උදුරාගත ෙනොහැකි වර සහිත නිදහස ්
අයිතීන් ෙවනුවට හෘද සාක්ෂියට ෙකොෙහත්ම එකඟ ෙනොවන එකම 
නිදහස වන ෙවෙළඳාම් කිරීෙම් නිදහස පිහිටුවාලීය...." 

ඒක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා අනුගමනය කරන පතිපත්තිය. 
එකම නිදහස, ෙවෙළඳාම් කිරීෙම් නිදහස.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි තවදුරටත් ෙමෙහම කියනවා: 

"නිෂ්පාදනෙය් ඇතිවන ස්ථාවර විප්ලවීය ෙවනස්වීම් සියලු 
සාමාජයීය සබඳතාවල ඇති වන නිරන්තර කැලඹවීම්, 
සදාකාලික අවිනිශ්චිතතාව සහ ගාමකත්වය විසින් ධනවාදී 
යුගය අන් සියලු යුගවලට වඩා ෙවනස් ෙව්. සිය ෙපෞරාණික 
වූත්, පූජනීය වූත් පාග් විනිශ්චයන් සහ මත සහිත පාෂාණිභූත 
යකඩ සහ මල බැඳුණු සියලු සබඳතා ෙවනස් වී යන අතර, 
අලුතින් ඇති වන සියලු සබඳතා අස්ථීකරණයට භාජන වීමටත් 
ෙපර ඒවා යල් පැන යයි. ඝන වූ හැම ෙදයක්ම උණු වී වාතය 
බවට ෙපරෙළේ. ශුද්ධ වූ හැම ෙදයක්ම ෙක ෙළෙසන්ෙන්ය. 
අවසානෙය්දී මිනිසාට තම ජීවිත තත්ත්වය  සහ තම වර්ගයා 
සමඟ ඇති අෙන්යෝන්ය සබඳතා  ෙදස සන්සුන් ඇසින් බැලීමට 
අවශ්යතාවක් ඇති ෙව්."  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ඇති වී තිෙබන 
තත්ත්වය ඒක. පන්සල සහ දායක සභාව අතර සබඳතාව බිඳ වැටී 

තිෙබනවා නම්, ගුරුවරු සහ දරුවන් අතර සබඳතාව බිඳ වැටී 
තිෙබනවා නම්, ෙදමව්පියන් සහ දරුවන් අතර සබඳතාව බිඳ වැටී 
තිෙබනවා නම්, සියලු මිනිස් සබඳතා බිඳ වැටී තිෙබනවා නම්, 
මිනිස් සමාජයටත් තම වර්ගයාටත් බල කර තිෙබනවා, "ෙම් 
තත්ත්වය පිළිබඳව සන්සුන් සිතින් බලන්න" කියලා. අද ෙම් 
සමාජෙය් ඇති වී තිෙබන ෙම් ෙඛ්දවාචකය අප හැම ෙකනාටම 
බල කර සිටිනවා, "ෙම් ඇති වී තිෙබන ෙඛ්දවාචකය ෙදස විවෘත, 
සන්සුන් මනසින් බලන්න" කියලා. ඒ සඳහා අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ආරාධනා කරනවා. 

මා දන්ෙන් නැහැ, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකට සූදානම් ෙවයිද 
කියලා. ෙමොකද, සන්සුන්වීමට ෙහෝ විවෘතවීමට ෙහෝ ෙමොන තරම් 
සූදානම් ද කියන පශ්නය අප හමුෙව් තිෙබනවා. හැබැයි, අපි 
සන්සුන් මනසින් විවෘතව ෙම් ෙඛ්දවාචකය ෙදස බැලිය යුතුව 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මිනිස් ආධ්යාත්මය 
ෙපෝෂණය කිරීෙම්දී, වඩාත් ගුණවත් සමාජයක් නිර්මාණය 
කිරීෙම්දී, අෙප් රෙට් සාහිත්යයට, කලාවට විශාල කාර්ය භාරයක් 
පැවරී තිෙබනවා. හැබැයි, ෙවෙළඳාම පමණක් නිදහස් වූ 
සමාජයක තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකට දීපු අර්ථ කථන ෙමොනවාද? 
අපට මතකයි, අෙප් රෙට් පළමු  ජනාධිපතිවරයා කිව්වා, "ඔහුට 
සාහිත්ය වැඩක් නැහැ, එය මුදල් හම්බ කිරීෙම් මාධ්යයක් 
ෙනොෙවයි" කියලා. අපට මතකයි, අෙප් රෙට් ෙදවැනි 
ජනාධිපතිවරයා කිව්වා, "ඔහුට ඉංජිෙන්රුවන් අවශ්ය නැහැ. වඩු 
කාර්මිකයන් -වඩු බාස්ලා- හිටිෙයොත් ඇති. නිර්මාණ ශිල්පීන් 
වැඩක් නැහැ, මිටිෙයන් ගහන්න පුළුවන් මිනිස්සු හිටිෙයොත් ඇති" 
කියලා. අපට මතකයි, අෙප් රෙට් හතරවැනි ජනාධිපතිවරිය 
කිව්වා, "කලා උපාධිය වැඩක් නැහැ" කියලා. ඒ අනුව, රාජ්ය 
මට්ටමින්ම සාහිත්ය පිළිබඳව, කලාව පිළිබඳව, මිනිසාෙග් 
ආධ්යාත්මික ෙපෝෂණය පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වටිනාකම්, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඇගැයීම්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකයන් 
විසින් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඊට වඩා අලුත් එකක් ෙනොෙවයි 
ෙම් ආණ්ඩුව. අපි කිසිෙසේත්ම ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ඊට වඩා අලුත් 
ෙදයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා අලුත් 
ෙදයක් ඇති කරන්න සූදානම් ෙවන බවක් ෙපන්නුම් කරන්ෙන්වත් 
නැහැ.  

පළමුෙකොටම ෙම් සඳහා වගකියන අමාත්යාංශයට ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් ෙමොකක්ද කෙළේ? කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් අෙප් 
එස්.බී. නාවින්න ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සංසක්ෘතික කටයුතු 
ඇමතිතුමා ෙන්. දැන් සංස්කෘතික කටයුතු ඇමතිතුමාට ශී ලංකා 
කලා මණ්ඩලය තිෙබනවාද, මධ්යම සංසක්ෘතික අරමුදල 
තිෙබනවාද, පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව තිෙබනවාද, ටවර්ෙහෝල් 
රඟහල පදනම තිෙබනවාද, ගාලු උරුමය තිෙබනවාද? 
සංස්කෘතිෙය් වැදගත්ම ක්ෙෂේත වන ෙම් ආයතන 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් නැහැ. එෙහම ෙන්ද ගරු 
ඇමතිතුමනි? එෙහම නම්, ෙමොකටද සංස්කෘතික ඇමතිකමක්? 
තමුන්නාන්ෙසේලා යහ පාලන ආණ්ඩුව පිහිටුවන ෙකොට ඒ 
ෙවලාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලාට සහාය ෙදන්න දායකත්වය දක්වපු  
පුරවැසි බලය සංවිධානය සහ ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිවරයා අතර ඇති වූ එකඟතා ලියවිල්ල මා ළඟ 
තිෙබනවා. එහි ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? එම කාර්යයට,- ඒ 
කියන්ෙන් ෙම් ක්ෙෂේතයට- සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යාංශය 
මඟින් ජාතික වශෙයන් ඉටු කළ යුතු කාර්ය භාරය නිශ්චය ෙකොට 
තහවුරු කරමින්, එමඟින් කලා ක්ෙෂේතවල අවශ්යතා ඉටු කිරීම 
පිණිස එම අමාත්යාංශය රෙට් සංවර්ධනයට උර ෙදන පධාන 
අමාත්යාංශයක් බවට පත් කරමින්, ඊට   ජාතික අය වැෙයන් 
වාර්ෂිකව ලබා ෙදන පතිපාදන වැඩි කරනවා කියලා තමයි 
කිව්ෙව්.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අමාත්යාංශය රෙට් 
පබල අමාත්යාංශයක් බවට පත් කරනවාය කිව්වා. අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් විශාල මුදල් පමාණයක් ෙම් අමාත්යාංශයට ෙයොමු 
කරනවාය කිව්වා. රෙට් සංවර්ධනෙය්දී සැලකිය යුතු දායකත්වයක් 
ලබා ගන්නා ක්ෙෂේතයක් බවට ෙම් ක්ෙෂේතය පත් කරනවාය 
කියලා ජනාධිපතිවරණෙය්දී කිව්වා. හැබැයි, ෙමොකක්ද කෙළේ? 
සංස්කෘතික අමාත්යාංශයට ඇමතිවරෙයක් පත් කළා. ඇමතිතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේ ළඟ තිෙබන්ෙන් ඒෙක් පිට ෙපොත්ත පමණයි. එහි 
මදය ගලවලා තමන්ෙග් හිතවාදී අමාත්යවරුන්ට පවරන 
තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා. ගරු එස්.බී. නාවින්න 
අමාත්යතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත්යාංශය ෙමොකක්ද? 
සංස්කෘතික අමාත්යාංශයත්, ආගමන විගමන අමාත්යාංශෙය් 
ෙකොටසකුත්, වයඹ සංවර්ධනයත් තමයි තමුන්නාන්ෙසේට දීලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒක හරියට සිෙමන්ති, ෆැන්ටා, ගසල්බු එකතු කරලා 
හදපු ''සැලඩ්'' එකක් වාෙග්යි. ෙමොකක්ද  තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙම් 
අමාත්යාංශය? 

 ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව 
වැදගත් අවධානයක් ෙයොමු ෙකොට ෙමෙහයවීම සඳහා මධ්යගත 
ආයතනයක අවශ්යතාව තිබුණා. හැබැයි, ෙම් ක්ෙෂේතය ෙමොන 
ආකාරෙයන් වර්ධනය කළ යුතුද, ෙමොන ආකාරෙයන් ආරක්ෂා 
කළ යුතුද කියන එක පිළිබඳව ෙම් අමාත්යාංශ ෙවන් කිරීම හරහා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දැක්ම  ෙපන්නුම් කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව, 
පරණ නායක කාරකාදීන්ට වඩා අබමල් ෙර්ණුවකින්වත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවනස් ෙවලා නැති බව තමයි ෙපන්නුම් කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ක්ෙෂේතය අතිශය 
වැදගත් බව අපි දන්නවා. ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
අපි සංවර්ධනය කියලා කියන්ෙන් ෙගොඩනැඟිලි, පාලම්, මහ 
පාරවල් ෙගොඩ නැඟීම පමණක් ෙනොෙවයි. මිනිසුන්ෙග් 
ආධ්යාත්මික සංවර්ධනය කිරීමකින් ෙතොරව, සමාජෙය් මානව 
බැඳීම ශක්තිමත් කිරීමකින් ෙතොරව, ඒ සමාජය යහපත් 
සමාජයක් බවට පරිවර්තනය කිරීෙමන් ෙතොරව ෙම් රට 
ඉදිරියට ෙගන යන්න බැහැ.   සමාජය ලාභය හා මුදල් හඹා 
ෙගන යන අධිපරිෙභෝජනවාදී සමාජයක් බවට පත් කිරීෙමන් 
ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න බැහැ. ඒ නිසා වැදගත් ෙලසම 
අෙප් සමාජෙය් මානව බැඳීම් ශක්තිමත් කරන, ආධ්යාත්මික 
බැඳීම් වර්ධනය කරන පෙව්ශයකට අප අවතීර්ණ විය යුතුව 
තිෙබනවා.  

අද අපි මහා ෙඛ්දවාචක දකිනවා. අද කිඹුලන්ට කන්න මාතර 
ග ඟට දරුවන් වීසි කරන තාත්තලා හැෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
අවුරුදු 80ක මහලු කාන්තාවන් දූෂණය කරන දරුවන් හැෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? අවුරුදු හතෙර් දරුවන් දූෂණය කරන වැඩිහිටියන් 
හැෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් සියල්ල සිදුවන විධියට 
නරුමභාවයට පත් ෙවච්ච සමාජයක් අපි ඉදිරිපිට තිෙබනවා. ෙම් 
සමාජය ෙවනස් කිරීෙම්දී කලාවට, සාහිත්යයට කළ හැකි කාර්ය 
භාරය අතිමහත් කියලා අපි කවුරුත් පිළිගත යුතුව තිෙබනවා. ඒ 
නිසා සමාජය සුවපත් කිරීෙම්දී, ආධ්යාත්මික වශෙයන් මිනිසා 
ෙපෝෂණය කිරීෙම්දී, ආධ්යාත්මික වශෙයන් මිනිසා ඉදිරියට ෙගන 
ඒෙම්දී අත්ෙනොහළ හැකි වගකීමක් ෙම් ක්ෙෂේතයට පැවැරී 
තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

නිර්මාණකරුවකු සමාජය ෙවත ෙගන යන තමන්ෙග් 
නිර්මාණය පිළිබඳ සංකල්පය නිර්මාණකරුවාෙග් ෙමොළෙය් ඇති 
වන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා; ඔහුෙග් සිත තුළ එය වර්ධනය 
වන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. හැබැයි, එම නිර්මාණ සමාජය ෙවත 
ෙගන යන පධාන මාධ්යයන් කීපයක් තිෙබනවා. ඒ මාධ්ය අතරින් 
එකක් තමයි චිතපට මාධ්යය. ෙම් සමාජය ෙවත එම නිර්මාණයන් 

ෙගන යන තව මාධ්යයක් තමයි, ෙටලි නාට්යය. ඒ වාෙග්ම ෙව්දිකා 
නාට්යය, පත ෙපොත යනාදියත් තවත් මාධ්යයන්. ඒ වාෙග්ම වීදි 
නාට්ය වැනි  විකල්ප ධාරාෙව් අංෙගෝපාංගද ෙම් නිර්මාණයන් 
සමාජය ෙවත ෙගන යෑම ෙවනුෙවන් උපෙයෝගි කරෙගන 
තිෙබනවා. සංගීතය ඇතුළු හැම ක්ෙෂේතයක්ම උපෙයෝගි කර 
ගන්නවා; විවිධ මාධ්යයන් උපෙයෝගි කර ගන්නවා ෙම් නිර්මාණ 
සමාජය ෙවත ෙගන යන්න. දැන් ෙමොකක්ද සිදු වී තිෙබන්ෙන්? 
චිතපටයක් ෙව්වා; ෙටලි නාට්යයක් ෙව්වා; ෙව්දිකා නාට්යයක් 
ෙව්වා;  සංගීත පසංගයක් ෙව්වා; විකල්ප ධාරාෙව් කියා මාර්ග 
ෙව්වා, ඒ මාධ්ය සියල්ල ක්ෙෂේතයක් හැටියට අද අර්බුදයකට 
මුහුණ දී තිෙබනවා. ඒවා ක්ෙෂේතයක් හැටියට අර්බුදයකට මුහුණ දී 
තිෙබනවා පමණක් ෙනොෙවයි, එම ක්ෙෂේතෙය්  නිර්මාපකයන්ද, 
නිර්මාණකරුවන්ද  විශාල අර්බුද ගණනාවකට මුහුණ දී සිටිනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. නිර්මාණ රස විඳින ෙපේක්ෂකයනුත් අද 
තමන්ට සිදු වන විශාල අසාධාරණයකට, අයුක්තියකට මුහුණ දී 
සිටිනවා. ඒ නිසා ෙම් ක්ෙෂේතයත්, එහි නිර්මාණකරුවනුත්, 
ෙපේක්ෂකයනුත් ඇති වී තිෙබන ෙම් ෙඛ්දවාචකෙයන් මුදා ගැනීම 
ෙවනුෙවන්, ෙගොඩ ගැනීම ෙවනුෙවන් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ 
යුතුව තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා කරුණු එකින් එක 
තමුන්නාන්ෙසේට කියන්නම්. අෙප් රෙට් එක මාධ්යයක් තමයි 
චිතපට කර්මාන්තය.  එය ඉතා කුඩා එකක් බව අපි දන්නවා.  අෙප් 
රෙට් දැවැන්ත චිතපට කර්මාන්තයක් නැහැ. ආසන්න වශෙයන් 
වසරකට චිතපට 20ක තරම් පමාණයක් තමයි නිෂ්පාදනය 
වන්ෙන්. සිනමා හල් 150කට ආසන්න පමාණයක් තමයි 
තිෙබන්ෙන්. වර්තමානය ගත්ෙතොත්, වසරකට මිලියන 7කට, 
7.5කට ආසන්න ෙපේක්ෂකයන් පමාණයක් තමයි චිතපට 
ශාලාවලට ගිහින් චිතපට බලා තිෙබන්ෙන්. ෙමය ෙපේක්ෂකයන් 
කුඩා පමාණයක් සිටින, චිතපට කුඩා පමාණයක් නිෂ්පාදනය 
කරන, චිතපට ශාලා කුඩා පමාණයක් තිෙබන ක්ෙෂේතයක්.  ඒ 
නිසා ෙලෝකෙය් චිතපට කර්මාන්තයත්, චිතපට ෙවෙළඳ ෙපොළත් 
එක්ක සංසන්දනය කර බලන විට, අෙප් රෙට් තිෙබන්ෙන් කුඩා 
චිතපට කර්මාන්තයක්; කුඩා ෙවළඳ ෙපොළක්. ඒ වාෙග්ම එය 
ඇකිෙළන ෙවෙළඳ ෙපොළක්.   

එක කාලයකදී -80 දශකෙය් මැද භාගය පමණ වන විට- අෙප් 
රෙට් සිනමා ශාලා විශාල පමාණයක් තිබුණා අපට මතකයි. අද ඒ 
සිනමා ශාලාවලට අත් ෙවලා තිෙබන ඉරණම ෙමොකක්ද? මාතර 
"ෙබෝඩ්ෙව්" සිනමා ශාලාව අද Food City එකක්. තඹුත්ෙත්ගම 
"ඊගල්" සිනමා ශාලාව අද වී ගබඩාවක්. අනුරාධපුරෙය් 
"විෙජ්න්දා" සිනමා ශාලාව, අද tuition කඩයක්. අම්බලන්ෙතොට 
"සාලිය" සිනමා ශාලාව අද ෙපොලීස් ස්ථානයක්. සංවර්ධනය 
ෙවනවා නම්, ෙවන්න ඕනෑකම තිබුෙණ් ෙමොකක්ද? ෙමොකක්ද 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? රටක් සංවර්ධනය ෙවනවා නම් තව කුඩා 
කුඩා චිතපට ශාලා ෙගොඩනැ  ෙඟමින් සමාජයට එම මතයන්, එම 
නිර්මාණයන්, එම රස වින්දනය ෙගන යා හැකි පජාවක් 
ෙගොඩනැඟිය යුතුව තිබුණා. හැබැයි, සිදු වී තිෙබන ෙදය වන්ෙන් 
කමානුකූලව හැකිෙළමින් ක්ෙෂේතයක් හැටියට අද ෙමය අර්බුදයට 
ලක් ෙවමින් තිබීමයි. එම නිසා ෙමම ක්ෙෂේතය ෙමෙසේ කුඩාවීම 
ෙහේතු ෙකොටෙගන -අනිවාර්යෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේලා හැම 
එකටම ෙගෙනන "ඉල්ලුම-සැපයුම" කියන ෙවෙළඳ ෙපොළ 
තර්කණය ෙම්කට අදාළ නැහැ. ෙම්ක ඉතා කුඩා කර්මාන්තයක්; 
කුඩා ෙවෙළඳ ෙපොළක්. කුඩා කර්මාන්තයක්, කුඩා ෙවෙළඳ 
ෙපොළක් අධිකාරි කිහිපයක් යටතට පත් ෙනොෙවන්න නම්, 
ඒකාධිකාරි නිර්මාණ බිහි ෙනොෙවන්න නම් අනිවාර්යෙයන්ම 
රාජ්ය අංශෙය් මැදිහත්වීමක් තුළින් ෙම් ක්ෙෂේතය පවත්වා ගත 
යුතුව තිෙබනවා. හැබැයි, කමානුකූලව සිද්ධ ෙවමින් තිෙබන ෙදය 
තමයි, චිතපට කර්මාන්තය ෙකෙරහි රාජ්ය දායකත්වය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කමානුකූලව හීන කරමින් තිබීම. රාජ්ය දායකත්වය එෙසේ හීන 
කරමින්  චිතපට කර්මාන්තෙය් සුක්කානම රාජ්ය අෙත් ෙනොතබා 
ගන්නා පමාණයට එහි ෙමෙහයවන්නා බවට, එහි හසුරුවන්නා 
බවට කුඩා ව්යාපාරිකයන්, ව්යවසායකයන් පත් ෙවනවා. එවිට එම 
ක්ෙෂේතය කුඩා ව්යාපාරිකයන්ෙග්, ව්යවසායකයන්ෙග් වුවමනාවන් 
සපුරන ක්ෙෂේතයක් බවට පත්වීම වළක්වන්න බැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අනිවාර්යෙයන්ම යම් 
ව්යාපාරිකයන් කිහිප ෙදෙනකුෙග් ඒකාධිකාරයක් ෙලස චිතපට 
කර්මාන්තය නුදුෙර්දීම ගිල ගනු ලබනවා. ඒ නිසා වහා රාජ්ය 
මැදිහත්වීමක්, රාජ්ය හැසිරවීමක් සිදු කර ෙම් චිතපට ක්ෙෂේතය 
ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා.  

ෙලෝකෙය් හැම ක්ෙෂේතයකම තාක්ෂණය ෙව්ගෙයන් වර්ධනය 
ෙවනවා වාෙග්ම,  චිතපට කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය්ත් තාක්ෂණය 
ෙව්ගෙයන් වර්ධනය ෙවමින් තිෙබනවාය කියන කාරණය අපි 
දන්නවා. අද මිනිසුන් සිනමා ශාලාවක චිතපටයක් බැලීෙම්දී ෙව්වා, 
රූපවාහිනී නාලිකාවක් තුළින් ෙටලි නාට්යයක් බැලීෙම්දී ෙව්වා, 
එහි හරය පෙසක තබා පළමුෙකොට පධාන වශෙයන් බලන්ෙන්, 
එම නිර්මාණෙය් තිෙබන ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳවයි. එම 
නිර්මාණය ෙමොන තරම් සුමට ෙලස තමන්ට බලන්න පුළුවන්ද, 
ෙමොන තරම් තාක්ෂණෙයන් උඩට ඇවිල්ලා තිෙබනවාද, පින්තූර 
ෙමොන තරම් පැහැදිලිද, එම නිර්මාණය ෙමොන තරම් ආකර්ෂණයක් 
ෙගනැවිත් ෙදනවාද කියලායි බලන්ෙන්.  ඒක තමයි චිතපටයක, 
ෙටලි නාට්යයක පළමුවැනි පෙව්ශය වන්ෙන්.  
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ 
අමාත්ය සහ බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Minister of Buddhasasana) 
ගරු මන්තීතුමා කියන කාරණෙය් සත්යතාව පිළිබඳව මෙගත් 

පැහැදීමක් තිෙබනවා. නමුත් දිගින් දිගටම ඔබතුමාත් දකින්න 
ඇති, චිතපට ක්ෙෂේතය තුළ සිටින ෙජ්යෂ්ඨ කලාෙව්දින් මාධ්ය 
හරහා නිරන්තරෙයන්ම කරනු ලබන ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. ඒක 
තමයි  ජාතික චිතපට සංස්ථාව හරහා ෙම් කටයුතු සිදුකිරීම සහ 
රාජ්ය මැදිහත් වීම නිසා චිතපට කර්මාන්තය බිඳ වැෙටනවාය 
කියන ෙචෝදනාව. ෙමතැන පරස්පර විෙරෝධතාවක් තිෙබනවා. 
ඔබතුමා කියන කාරණය මමත් පිළිගන්නවා. නමුත් ඒ ක්ෙෂේතෙය් 
ඉන්න උදවියෙග් තිෙබන ෙචෝදනාව තමයි, රාජ්ය මැදිහත් වීම තුළ 
ෙම් චිතපට කර්මාන්තය -ෙම් කලා ක්ෙෂේතය- බිඳ වැෙටනවාය 
කියන එක.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නිර්මාණකරුවන් තුළ ඒ අදහස පැලපදියම් ෙවලා තිෙබන එක 

අසාධාරණ නැහැ. ෙමොකද, රාජ්ය මැදිහත් වීම උපෙයෝගී කර ගත් 
ආකාරය බැලුෙවොත් එෙහම හිෙතන්න පුළුවන්. තමන්ට හිතවාදී 
කණ්ඩායම් නිර්මාණය කර ගන්න, තමන්ට හිතවාදී කණ්ඩායම් 
ඉදිරියට ෙගන එන්න, තමන්ට හිතවාදී කණ්ඩායම්වලට ණය ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කර තිෙබනවා.  ඒ ඉතිහාසය අපි දන්නවා. ඒ නිසා 
රාජ්ය මැදිහත්වීම පිළිබඳව විෙව්චනයක් ෙගොඩනැඟිලා 
තිෙබන්ෙන්, මැදිහත් වීෙම් ආකාරෙය් තිබුණු ෙදෝෂය ෙහේතුෙකොට 
ෙගනයි. ෙමොකද අෙප් රෙට් කුඩා කර්මාන්තයක් වුෙණොත්,  එම 
කර්මාන්තය පිළිබඳව ව්යවසායකයන් කිහිප ෙදෙනකු අතෙර් 
ඒකාධිකාරිත්වයක් ෙගොඩනැඟීම වැළැක්විය හැකි වන්ෙන් 
අනිවාර්යෙයන්ම රාජ්ය මැදිහත්වීමකින් පමණයි. රාජ්ය 
මැදිහත්වීම පිළිබඳව විෙව්චනයක් තිෙබනවා නම්, එම විෙව්චනය 

ෙගොඩනැඟිලා තිෙබන්ෙන් මැදිහත්වීම පිළිබඳව ෙනොෙවයි; 
මැදිහත් වුණු ආකාරය පිළිබඳවයි. එම මැදිහත් වීෙම් ආකාරෙය් 
තිෙබනවා, බරපතළ වැරැද්දක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ක්ෙෂේතයට ඇතුළත් 
වී තිෙබන තාක්ෂණය ෙව්ගෙයන් උකහා ගන්න අද අපි අසමත් 
ෙවලා තිෙබනවා. සිනමා ශාලා ඩිජිටල්කරණය පිළිබඳව 
සාකච්ඡාවන් විශාල පමාණයක් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
ඇෙදමින් තිෙබනවා. ඇමතිවරු යම් ෙපොෙරොන්දු දුන්නා.  ඒ ගැන 
මම ෙම් සභාෙව් පශ්නයක් ඇහුවා.  මට මතකයි, මම පශ්නයට 
අහන්නට නියමිතව තිබුණු  දවසට කලින් දවෙසේ රැස්වීමක් තියලා 
ෙකෙහලිය රඹුක්වැල්ල හිටපු අමාත්යවරයා පකාශයක් කළා,  
ෙම්ක ලබන සතිෙය් පටන් ගන්නවා කියලා.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  මා නැවත ෙම් පශ්නය අහපු ෙවලාවක  
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්යවරයා කිව්වා,  
ඒ සඳහා තමන්ෙග් අමාත්යාංශයට මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා, 
ඒක පටන් ගන්නවා කියලා. හැබැයි සිනමා ශාලාවක් 
ඩිජිටල්කරණය  සඳහා ෙගොඩනැඟිලි හදනවා වාෙග්, පාරවල් 
හදනවා වාෙග් සැලකිය යුතු කාලයක් ගත වන්ෙන් නැහැ. 
මාසයකට ආසන්න කාලයකින් එම කාර්ය අවසන් කරන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. හැබැයි අෙප් කර්මාන්තය ෙපොඩිවීම නිසා 
එය මුළුමනින්ම චිතපට ශාලා හිමිෙයකුට දරා ගන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. එයට යනවා, යම් පිරිවැයක්. ඒ පිරිවැය දරා 
ගැනීෙම් හැකියාවක් චිතපට කර්මාන්තයට නැහැ. ෙමොකද අෙප් 
චිතපට කර්මාන්තය දැවැන්ත කර්මාන්තයක් ෙනොවන නිසා. 
අන්න එතැනදී තමයි ඩිජිටල්කරණ කියාවලිය ශක්තිමත් කර 
ගැනීම ෙවනුෙවන් එම සිනමා ශාලාවන් සඳහා  යම් සහායක් ලබා 
දිය යුතු වන්ෙන්.  

ඔවුන්ෙග් ෙයෝජනාව තිෙබන්ෙන් ආධාරයක් ෙදන්න කියන 
එක ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ඔවුන් 
සමහර අවස්ථාවල ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා, ණය මුදලක් ලබා 
ෙදන්න කියලා. ඒ ලබා ෙදන ණය මුදල පෙව්ශ පතවල මිල 
ගණන් සංෙශෝධනයක් හරහා නැවත පියවීම සඳහාත් ඔවුන් 
සූදානම් බව පකාශ කර තිෙබනවා. නමුත් ඒ සඳහා රජයක් 
හැටියට දක්වලා තිෙබන දායකත්වය පිළිබඳව ඉතා විශාල 
ගැටලුවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ඊළඟ ගැටලුව තමයි ෙබදා හැරීම හා  පදර්ශනෙය් 
ඇති වී තිෙබන ගැටලුව. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
ඕනෑම නිර්මාණයක් කළාට පස්ෙසේ ඒ නිර්මාණකරුවාෙග් අදහස 
තමයි, තමන්ෙග් නිර්මාණය හැකි ඉක්මනින් ෙපේක්ෂකයා ෙවත 
ෙගන යෑම. 

හැබැයි, අද අෙප් නිර්මාණකරුවන්ට තමන් කරන නිර්මාණය 
කවදා ෙපන්වන්න සිද්ධ ෙව්විද, ඒ නිර්මාණය කවදා එළියට ඒවිද 
කියලා කිසිදු අදහසක් නැතිව නිර්මාණ කරන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නිර්මාණ කියලා 
කියන්ෙන් ෙම් තිෙබන සමාජෙයන් වියුක්ත වුණු  ඒවා ෙනොෙවයි. 
ෙම් සමාජෙය් සිද්ධ ෙවන චලනයන්ම එක් එක් ෙකෝණයන්ෙගන් 
දැකලා ඔවුන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, නිර්මාණය 
සකස් කරන ෙකොට තිබුණු සමාජය ෙනොෙවයි, නිර්මාණය එළියට 
එන ෙකොට තිෙබන්ෙන්.  ඊට වඩා ෙවනස් තත්ත්වයන් නිර්මාණය 
ෙවලා තිෙබනවා. සමහර නිර්මාණ යල් පැනපු තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා. සමාජෙය් ඒ තිබුණු අවධිය පහු කරලා, ඒ තිබුණු 
කලබගෑනිය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට තමන්ෙග් 
නිර්මාණය එම පැරණි  සමාජයත් එක්ක අනුබද්ධ ෙනොවන 
නිර්මාණයක් බවට පත් ෙවනවා. ඒ නිසා ෙබදා හැරීම සහ 
පදර්ශනය පිළිබඳව ගැටලුවක් අද ෙම් ක්ෙෂේතය තුළ ඇති වී 
තිෙබනවා. ෙම්කට පධාන මණ්ඩල 05ක් තිබුණාට ඒ මණ්ඩල 
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ඒකාබද්ධ කරලා මණ්ඩල 03ක් ෙගොඩ නැඟිලා තිෙබනවා.  
චිතපටයක් හැදුවාට පස්ෙසේ ඒ චිතපටය කවදා ද ෙපන්වන්ෙන්, 
ෙමොකක්ද ෙපන්වන්ෙන්, ෙමොකක්ද ෙපන්වන අනු පිළිෙවළ කියන 
එක පිළිබඳව ෙහෝ අදහසක් අද නිර්මාණකරුවාට නැහැ. ඒ නිසා 
ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, සමහර චිතපට රූගත කරමින් තිෙබන ෙකොටම  
පදර්ශනය සඳහා දින ෙදන්න නියම ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි 
සමහර චිතපට  ෙපෝලිෙම් තිෙබනවා, පදර්ශන දිනයක් පිළිබඳව 
අදහසක්වත් නැහැ.  

අපට මතකයි, මීට ෙපර රැඟුම් පාලක මණ්ඩලෙයන් සහතිකය 
ලබා දුන් පසු ඒ ලබා දුන් දින වකවානු අනුව තමයි ෙමය 
පදර්ශනය කිරීමට අවශ්ය වන පටිපාටිය සකස් වුෙණ්. අද එෙහම 
ෙනොෙවයි.  විෙශේෂෙයන්ම ෙපෞද්ගලික අංශය විසින් ෙමෙහයවනු 
ලබන සමාගම්   චිතපටය ෙදස බලන්ෙන් වාණිජමය ෙලසයි.   
තමන්ට ෙම්ක සාර්ථක කර ගන්න පුළුවන්ද, බැරිද කියන සාධකය 
තමයි බලන්ෙන්. එතෙකොට ඔවුන් වැඩිෙයන් ෙපළෙඹනවා, 
වාණිජමය වශෙයන් තමන්ට සාර්ථක කර ගන්න පුළුවන්කම 
තිෙබන  නිර්මාණයකට වැඩි පමුඛතාවක් ෙදන්න. ඒ නිසා 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද ෙම්වා පදර්ශනය කිරීෙම්දී, ෙබදා 
හැරීෙම්දී ඇති වී තිෙබන ගැටලුව බරපතළ ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ 
නිසා විෙශේෂෙයන්ම රැඟුම් පාලක මණ්ඩලය හරහා ලබා ෙදන 
සහතිකයට අනුව, දින වකවානු අනුව කමෙව්දයක් සකස් කරන 
එක තමයි වඩාත් ෙයෝග්ය. ඒෙක් ෙනොවුෙණොත් චිතපටයක් 
හැදුවාට, ෙපන්වන්ෙන් කවදා ද කියලා දන්ෙන් නැහැ.  
ෙපන්වන්න පුළුවන් ෙව්විද කියලා දන්ෙන් නැතිව චිතපටයක් 
හදනවා. ඒක කිසි ෙසේත්ම සාධාරණ තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි.  

ඊළඟට, ෙම් චිතපට ක්ෙෂේතෙය් නිෂ්පාදකයාට ෙමොකද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ක කුඩු 
විකුණනවා වාෙග් එකක් ෙනොෙවයි.  එෙහම නැත්නම් ෙම්ක 
ෙහෝටල් කර්මාන්තය වාෙග් එකක් ෙනොෙවයි. චිතපටය බලන්න 
ෙපේක්ෂකයා එන්න ඕනෑ. ඒ නිසා නිෂ්පාදකයා ෙමතැනදී 
අවදානමක් ගන්නවා. සමහර භාණ්ඩ තිෙබනවා, නිෂ්පාදනය 
කරපුවාම අනිවාර්යෙයන්ම විකුණන්න පුළුවන්. වත්ෙත් ෙපොල් 
තිෙබනවා නම් ෙපොල් කඩපුවාම විකුණන්න පුළුවන්. ෙපොල් කඩන 
ෙකනා දන්නවා ෙපොල් කැඩුවාට පශ්නයක් නැහැ, විකුණන්න 
පුළුවන් කියලා. මුහුෙද් මාළු අල්ලන ෙකනා දන්නවා මාළු 
ඇල්ලුවාට කමක් නැහැ, මාළු විකුණන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි, 
නිර්මාණයක් කරන ෙකොට එම නිර්මාණය ෙමොන තරම් 
පමාණයකට ෙපේක්ෂකයා අතරට යාවිද, නැද්ද කියලා කියන්න 
බැහැ. ඒෙක් අවදානමක් තිෙබනවා.  නිෂ්පාදකයා ෙම් ක්ෙෂේතයට 
අවතීර්ණ වන ෙකොට අවදානමක් ගන්නවා. ඒක අපි පිළිගන්න 
ඕනෑ. හැබැයි, ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  නිෂ්පාදකයා ආරක්ෂා 
කර ගැනීම සඳහා තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ ඉතාම දුර්වලයි.  

නිෂ්පාදකයා ආරක්ෂා කර ගන්ෙන් නැතිව ෙම් කර්මාන්තය 
ඉස්සරහට ෙගන යන්න බැහැ. අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද් තමයි, 
චිතපටයක් නිෂ්පාදනය කළාට පසුව චිතපටෙය් නිෂ්පාදන වියදම 
වාෙග්ම, එහි පචාරක වියදමත් නිෂ්පාදකයා විසින් දරන්න සිදුවීම. 
හැබැයි, සිනමාශාලාවකින් ඔවුන්ට ලබා දීම සඳහා පමිතිය සකස් 
ෙකොට තිෙබන්ෙන් සියයට 45ක්. හැබැයි, සියයට 45ට වඩා 
අඩුෙවන්, සියයට 35ත් - 45ත් අතර පමාණයක් තමයි 
නිෂ්පාදකයාට ලැෙබන්ෙන් කියලා අපි දන්නවා. ඕනෑම ෙකෙනක් 
චිතපටයක් ණයට බලන්න එන්ෙන් නැහැයි කියලා අපි දන්නවා. 
යම් ෙකෙනක් ෙපේක්ෂකාගාරයට ඇතුළු වන්ෙන් ටිකට් එකක් 
අරෙගනයි. එතෙකොට යම් ෙකෙනක් ෙපේක්ෂකාගාරයට ඇතුළු 
වනෙකොටම කවුන්ටරයට සල්ලි ඇවිල්ලා අවසන්. ඒ නිසා ඒක 
විශාල කාලයක් පමා කරන්න ඕනෑ නැහැ. හැබැයි, දැන් සිද්ධ 

ෙවලා තිෙබන ෙද් තමයි, සිනමාශාලාෙවන් නිෂ්පාදකයාට මුදල් 
ලබා දීම මාස හතර-පහ පමා කිරීම. එය කිසිෙසේත්ම සාධාරණ 
නැහැ. සමහර විට ඒ නිෂ්පාදකයා ෙම් චිතපටය කරලා තිෙබන්ෙන් 
බැංකු ණයක් අරෙගන. එෙහම නැත්නම් ඒ මුදල තමන්ෙග් ෙවන 
ව්යාපෘතියකට දමන්න තිෙබන මුදලක් වන්න පුළුවන්. එෙහම 
නැත්නම් අධ්යක්ෂවරයාෙග් හිත ෙහොඳකම නිසා, අධ්යක්ෂවරයාත් 
එක්ක තිෙබන යාළුකම නිසා, ෙපෞද්ගලික සබඳතා නිසා තමයි 
සමහර අය චිතපට නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතයට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා චිතපට නිෂ්පාදකයා අද මුහුණ දීලා තිෙබන ගැටලුව ෙකෙරහි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු කිරීෙම් ඕනෑකම අද 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟ ට වැදගත්ම ෙද් 
නව අධ්යක්ෂවරු සම්බන්ධ කරුණයි. ෙම්  ක්ෙෂේතය පිළිබඳව නව 
අත් දැකීම් සහිතව තරුණ පරම්පරාව වර්ධනය ෙවමින් ඉදිරියට 
එමින් තිෙබනවා. ඒක චිතපට කර්මාන්තය ෙදස බැලුෙවොත් 
ඉතාමත් ෙහොඳ ලකුණක්. හැබැයි, වැඩක් නැහැ. විවිධ ජාත්යන්තර 
අධ්යයන ආයතනවලට ගිහිල්ලා විවිධ හැදෑරීම් කරලා ඔවුන් 
චිතපටයක් හදනවා. නමුත්, ෙම් නව අධ්යක්ෂවරු න්ෙග් චිතපටි 
තමයි අද ෙපෝලිෙම් හිර ෙවලා තිෙබන්ෙන්. සමහර චිතපට 
ෙපෝලිෙම් ඉදිරියට එන්ෙන් අධ්යක්ෂවරයාට තිෙබන වටිනාකම 
අනුව කියලා මම ඉතා වග කීෙමන් කියනවා. නමුත්, සමහර 
චිතපට ෙද්ශපාලන මැදිහත් වීම් අනුවත් ෙපෝලිෙම් ඉදිරියට ආවා. 
හැබැයි, නව නිර්මාණ කරන අධ්යක්ෂවරුන්ට අද චිතපටයක් 
කරලා වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ බලාෙගන ඉන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා, ඒ චිතපටය එළියට ෙදන්න. තමන්ෙග් පළමු චිතපටයම 
අවුරුදු හතරක්, පහක් පමාදයට ලක් වනවා නම්, නව චිතපටයක් 
හදන්න ෙපලෙඹන නව අධ්යක්ෂවරයකු ඉන්නවාද? එතෙකොට ඒ 
චිතපටයට ලැෙබන ෙපේක්ෂක පතිචාර බලා අලුත් චිතපටයක් 
නැවත කරන්න ෙකොපමණ කාලයක් පමා වනවාද? ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා නව අධ්යක්ෂවරු මුහුණ දීලා 
තිෙබන ගැටලු පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑකම 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ක්ෙෂේතය ෙම් දූපතට 
සීමා කරලා තබා ගත යුතුය කියන ස්ථාවරයක  අපි කිසිෙසේත් 
නැහැ. ඒ නිසා ෙලෝකෙය් චිතපටි සාහිත්යෙය්; කලාෙව් සිද්ධ වන 
වර්ධනයන් උකහා ගැනීෙම් ඕනෑකම අපට තිෙබනවා. අෙප් 
සිනමාශාලාවක විෙද්ශීය චිතපටයක් ෙපන්වීම පිළිබඳව අෙප් 
විෙරෝධයක් නැහැ. ඒ විශ්වීය භාෂාවන්. ඒක ෙලෝකය පුරා 
පරිහරණය වන්න ඕනෑ. ඒක ෙලෝකය පුරා ෙපේක්ෂකයන්ට එන්න 
ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව විවාදයක් නැහැ. හැබැයි, දැන් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? පිට රටවලින් අපට ගලාෙගන ආෙව් 
ෙමොනවාද? අපට ඉංගීසි චිතපට ආවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රූබි සිනමාශාලාෙව් ඇති 
ෙපෝස්ටරය බල බලා ඒ සිනමාශාලාව ඉදිරිපිටින් අම්මාටයි, 
තාත්තාටයි, දරුවන්ටයි එකට අත් වැල් බැඳෙගන යන්න බැහැ. 
අපට වි ෙද්ශ චිතපට ෙගනාවා. ෙකොම්පඤ්ඤ වීදිෙය් රිෙයෝ 
සිනමාශාලාෙව් පදර්ශනය වන චිතපටෙය් cut-out එක බල බලා ඒ 
සිනමාශාලාව ඉදිරිපිටින් අම්මාටයි, තාත්තාටයි, දරුවන්ටයි එකට 
යන්න බැහැ. ෙමන්න ෙගනාපු චිතපටි.  ෙලෝක සාහිත්යෙය් 
චිතපටවල සිද්ධ වන මහා නැවුම් වර්ධනයන් අපි උකහා ගන්න 
ඕනෑ. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ඉතාම බාල වර්ගෙය් චිතපට 
ෙගනැල්ලා අෙප් ෙපේක්ෂකයින්ෙග් රස වින්දනය ෙමොට්ට කරලා 
ඔවුන් රස වින්දනෙයන් ෙමොට්ට කරන ලද ජනතාවක් බවට පත් 
කළා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා ෙම් 
ජාත්යන්තර චිතපටි ගලා ෙගන ඒම යම් පමිතිකරණයකට ලක් 
කළ යුතුව තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් අරමුණ විය යුත්ෙත් ෙමොකක් හරි ඉංගීසි චිතපටයක්, 
නැත්නම් ෙවනත් ෙමොකක් හරි විෙදස් චිතපටයක් ෙපන්වීම 
ෙනොෙවයි. ෙලෝකෙය් ඇති වී තිෙබන නව වර්ධනය අෙප් සමාජය 
ෙවත ෙපෝෂණය කරන්න, සමාජය ෙවත ෙගන යන්න අවශ්ය වන 
ඉඩකඩ තමයි අප නිර්මාණය කළ යුතු වන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ කටයුත්ත චිතපට සංස්ථාව ෙනොකළත්, 
අෙප් රෙට් අධ්යක්ෂවරු කළා. ඒ අනුව ඔවුන් මැදිහත් ෙවලා වසර 
ෙදකක් තිස්ෙසේ ජාත්යන්තර සිනමා උෙළලක්  පවත්වා ෙගන ගියා. 
එය තමයි, "The International Film Festival of Colombo."  ඒක 
කෙළේ පසුගිය වසරට කලින් වසෙර් සහ  පසුගිය වසෙර්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් නව නිර්මාණ කරන 
අයට; ඒ ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න අයට; ෙපේක්ෂක ජනතාවට ෙලෝකෙය් 
ඉතා ඉහළ ගුණාත්මකභාවෙයන් සකස් කරන ලද චිතපට බැලීෙම් 
අවස්ථාවක් ඒ තුළින් ලැබුණා. හැබැයි, අධ්යක්ෂවරුන්ෙග් 
ෙපෞද්ගලික වුවමනාව මත තමයි ඒ කටයුත්ත කර ෙගන ගිෙය්. 
නමුත්, ඔවුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික වුවමනාව මත ෙම් කටයුත්ත 
කාලයක් තිස්ෙසේ කර ෙගන යන්න බැහැ. ඔවුන් අවස්ථා  ෙදකකදී 
ෙම් කටයුත්ත කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අවුරුද්ෙද් ඔවුන්ට 
ඒක කරන්න හැකියාවක් නැහැ. එය කළ යුතු වන්ෙන් චිතපට 
සංස්ථාව මැදිහත් ෙවලායි. ඒක චිතපට සංස්ථාෙව් වග කීමක්. 
චිතපට සංස්ථාව ඒ වගකීම අත් හැරලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? ඒක 
අධ්යක්ෂවරුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික කාර්ය භාරයක් ෙනොෙවයි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේ ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු 
කරාවි කියලා මම කල්පනා කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට අෙප් රට මුහුණ 
දීලා තිෙබන දැවැන්තම ෙඛ්දවාචකය තමයි, "ෙටලි නාට්ය". 
අෙනක් සෑම ක්ෙෂේතයකටම වඩා කමානුකූලව වර්ධනය ෙවමින් 
තිෙබන ජනමාධ්යයට වැඩිෙයන්ම බලපෑම් කිරීෙම් ක්ෙෂේතය බවට 
අද පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් "ෙටලි නාට්ය" කියලා අපි දන්නවා. 
ෙමොකද, තමන්ෙග් ෙගදර සාලයට එනවා, ඒ නිසා කැමති වුණත්, 
අකමැති වුණත් තමන්ට බැලීම සඳහා ෙපලඹවීමක් ඇති කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි ෙම් ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න 
නිර්මාණකරුවන් අද විශාල අනතුරකට මුහුණ දී සිටිනවා. අද 
නිර්මාණකරුෙවකුට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, ෙකොන්තාත් 
වැඩපළක වැඩ කරන මිනිසුන්  බවට පත්වන්නට;  පැයකට 
ෙමච්චරයි, පැය ෙදකට ෙමච්චරයි,  දවස් භාගයට ෙමච්චරයි යන 
විධියට ෙමෙහවර කරන්න. ෙම් ෙමොකක්ද සිද්ධෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ෙම්වා නිර්මාණද? ෙම්වා නිකම් ෙරොෙබෝවරු දාලා  
හදනවා වාෙග් වැඩක්. ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? දවසටයි 
ෙගවන්ෙන්. නිර්මාණයට ෙගවන එකක් ෙනොෙවයි. පැයට 
ෙගවන්ෙන්. අෙප් ගම්වල තිෙබනවා ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ''පැය භාගයක් කුඹුර කපන්න එන්න, මම ෙමච්චර 
ෙදන්නම්; පැය ෙදකක් කුඹුර කපන්න එන්න, මම ෙමච්චරක් 
ෙදන්නම;. දවස් ෙදකක් අත්වැඩ ෙදන්න එන්න  මම ෙමච්චර 
ෙදන්නම්'' කියා ෙමෙහවර ලබා ගන්නා කමයක්. ඒ ජාතිෙය් වැඩක් 
ෙම්ක. ඒ නිසා සාමාන්ය ශමිකයාෙගන් ෙම් නිර්මාණශිලී ශමිකයා 
ෙවන් කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙමය ෙවන් කර ගන්න ඕනෑකම 
තිෙබනවා. ඔවුනුත් සාමාන්ය ශමිකයන් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඔවුන් ඊට වඩා යම් නිර්මාණාත්මක ෙදයක් තමයි ඇති 
කරනු ලබන්ෙන්. එයට අවශ්ය  සාධාරණ මානසිකත්වයක් ෙගොඩ 
නැඟිය යුතුව තිෙබනවා. නමුත්  ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය   
ෙමොකක්ද? ඔවුන්ෙග් ආදායම බැලුවත්, ඔවුන්ෙගන් ෙමෙහය 
ගන්නා ආකාරය බැලුවත් විශාල  ෙඛ්දවාචකයකට  අද  ඔවුන් ලක් 
කර තිෙබනවා. එයට පධාන ෙහේතුවක් බවට  ෙම් කාරණය පත්වී 
තිෙබනවා.  

අප දන්නවා, ෙම් ක්ෙෂේතෙය්  කට කතා ඕනෑතරම් තිෙබන 
බව. ඒවා කට කතාම ෙනොෙවයි;  ඇත්ත. කල්පනා කර බලන්න  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. නිර්මාණ ශිල්පිෙයකුට ෙටලි 
නාට්යයක් ෙපන්වා ගන්න ඒ  ඇමතිවරයාට රුපියල් පණස් දාහක් 
ෙදන්නට සිද්ධ ෙවනවා නම් ෙමොකක්ද ඒ රට? නිර්මාණකරුවාට 
නාට්යයක් දාගන්න ඇමතිවරයාට ලිංගික අල්ලස් ෙදන්න සිද්ධ 
ෙවනවා නම්,  ෙමොකක්ද ඒ රට? ෙමොකක්ද ඒ ඇමතිවරුන්ෙග් 
තත්ත්වය? අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහන්ෙන් ෙමයයි. 
ඇමතිවරයාෙග් කාර්ය භාරය ෙම් ෙදය ෙමෙහයවා සමාජය 
ෙපෝෂණය කිරීමයි. හැබැයි සිදු  වී තිෙබන ෙදය තමයි,    
ඇමතිවරයාට කප්පම් ෙගවන්නට සිදු වීම. 

ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා  
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
ඒවා පරණ කාලෙය්. දැන් කාලෙය් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] 

ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙනොෙවයි.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු එස්. බී.නාවින්න ඇමතිතුමා කියනවා,  පරණ  කාලෙය්  

ඒවා කියා. එතුමාත් හිටපු කාලෙය්. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙනොෙවයි. 
[බාධා කිරීමක්] ෙම් ආණ්ඩුෙව්  ඒවා තවම ආෙව් නැතිව ඇති,  
බලමු. මම ෙම් කියන ඒවා ගැන කල්පනා කර බලන්න. 
ඇමතිවරයා ඉන්ෙන් ඒ ක්ෙෂේතය ෙමෙහය වන්නටය; ඒ ක්ෙෂේතය 
කළමනාකරණය කරන්නට, ඒකට පතිපත්ති හදන්නට, ඒ 
ක්ෙෂේතය වර්ධනය කරන්නට. හැබැයි ඒ අමාත්යවරයාම  
නාට්යයක් දමා ගැනීම ෙවනුෙවන් රුපියල් පණස් දාහක්  
ඉල්ලනවා නම්, නාට්යයක් දමන්න ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලනවා නම් 
ෙමොකක්ද තත්ත්වය? ෙටලි නාට්යෙය් එක ෙකොටසකට  රුපියල් 
පණස් දාහක් කප්පම් ඉල්ලනවා නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා  කල්පනා 
කර බලන්න, ෙම් රාජ්යයන්  ෙම් ෙක්ෂේතෙය් ඇති කර තිෙබන 
විනාශෙය් තරම. මම දන්ෙන් නැහැ, එය දැන් ෙමොන තරම් 
පමාණයකට ලිහිල් ෙවමින් යනවාද කියන එක. අෙප් රෙට්  
සාමාන්යෙයන් ගත්ෙතොත් නරක ආභාෂයන් continue ෙවනවා. 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක  එෙහම ෙවන්ෙන් නැත්නම් ෙහොඳයි. සාමාන්යෙයන්  මම 

ෙම් කියන්ෙන්. ෙපොදුෙව් ගත්ෙතොත් අෙප් රෙට් ති ෙබන්ෙන්  නරක 
ආභාෂයන් continue ෙවන සමාජයක්  කියන එකයි. ෙහොඳ 
ආභාෂයක් ආෙවොත් ඒක ඉතා ඉක්මනින් අයින් ෙවනවා.  

මා නැවතත් කියනවා, අපි ෙම් ෙගන එන්ෙන් විෙදස් ෙටලි 
නාට්ය පිළිබඳව  දූපත් සාකච්ඡාවක් කියා.  විෙද්ශීය 
තාක්ෂණෙයන්, නිර්මාණවලින් ඉහළ ෙටලි නාට්ය ෙලෝකෙය් 
නිර්මාණය ෙවනවා.  ඒවා අෙප් රෙට් ෙපේක්ෂක ජනතාවටත් ලබා 
ගැනීම සඳහා ෙම්  නාලිකාවලින් ඉඩපස්ථා ලබා දීම වරදක් නැහැ. 
හැබැයි අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි. නාලිකාවල පධාන මාර්ගයක් බවට පත් වී 
තිෙබනවා, තමන්ට ආදායමක් උපයා ගැනීම. නාලිකාවලට  
විකුණන්න ෙවන ෙදයක් නැහැෙන්. නාලිකා මුහුණ ෙදන 
අර්බුදයත් අපි දන්නවා. ඔවුන්ට විකුණන්නට පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙවළඳ දැන්වීම් විතරයි. ෙවන ව්යාපාරයකට  
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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භාණ්ඩයක්  සාදා විකුණන්නට පුළුවන්. නාලිකාවකට පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙවෙළඳ දැන්වීම් විකුණන්න විතරයි. ඔවුන්ෙග් 
නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු කර ගන්න  ඕනෑ.  ඒ සඳහා යන වියදම  අඩු 
කරගන්න  ඕනෑ.  අෙනක ආදායම උපයා ගැනීම ෙවනුෙවන්  
ෙවෙළඳ දැන්වීම් ගන්න  ඕනෑ. ෙම් ෙදක මත  තමයි ෙම් සියලු 
රූපවාහිනී   නාලිකා අද රඳා පවතින්ෙන්.   

අප ෙම්  කාරණය  ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑකම තිෙබනවා.  
රූපවාහිනී නාලිකා ෙයොදවන පාග්ධනය  ඔවුන්ෙග්  ෙවන්නට 
පුළුවන්. ඒ ආයතනෙය් buildings ඔවුන්ෙග්  ෙවන්නට පුළුවන්. ඒ 
ආයතනෙය් කළමනාකරණය ඔවුන්ෙග් ෙවන්නට පුළුවන්. හැබැයි,  
ඔවුන් භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරනවා  ෙනොෙවයි.  ඔවුන්  ෙම් රෙට් 
ෙපොදු ජනතාවට අයිති  සංඛ්යාන උපෙයෝගී කර ගනිමින් ජනතාව 
ෙවත මතයක් ෙගන යනවා.  ෙවන සෑම ව්යාපාරයකටම වඩා  
විෙශේෂෙයන් රූපවාහිනී නාලිකා ව්යාපාරය ෙවනස්. ඒක සමාජයත් 
එක්ක බැඳීමක් තිෙබනවා. ''සන්ලයිට්'' හදනවා නම් කැමති ෙකනා 
ගන්නවා, අකමැති   ෙකනා  ෙනොෙගන ඉන්නවා.  ෙබ්කරිය පාන් 
හදනවා  නම්  කැමති ෙකනා පාන් ගන්නවා, අකමැති ෙකනා  පාන් 
ෙනොෙගන ඉන්නවා. ෙම්ක එෙහම ෙනොවයි.  රූපවාහිනී නාලිකා 
ව්යාපාරෙය්  තිෙබනවා, ජනතාවත් සමඟ අත්හරින්න බැරි 
අනුල්ලංඝනීය  බැඳීමක්. ඒක අත් හරින්න බැහැ.   හැබැයි, අද 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙදය ෙමොකක්ද? ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි,  තමන්ෙග් ෙවෙළඳ උපාය මාර්ගික වැඩ පිළිෙවළ 
අනුව අද  හුගක් නාලිකාවල ෙටලි නාට්යය  තීරණය කරන්ෙන්, 
ෙටලි නාට්ය පිළිබඳ තිෙබන විද්වත් සභාවක් විසින් ෙනොෙවයි,  
marketing section එක විසින්. ඒ ආයතනෙය් තිෙබන ෙවෙළඳ 
අංශය තමයි නාට්ය තීරණය කරන්ෙන්. ඒ නාට්ය විකුණන්න 
පුළුවන්ද; ෙකොච්චර විකුණන්න පුළුවන්ද; ඒ ෙටලි නාට්ය දමනවාද 
නැද්ද;  ෙතෝරනවාද නැද්ද කියන  එක  marketing section එෙක් 
වැඩක් ෙවලා තිෙබනවා. අද එතැනට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
දැන් ඒක තරගයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. රුපවාහිනී  
නාලිකා- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් තමයි 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම හිතන්ෙන් අප ෙම් 

විවාදය ටිකක් කලින් පටන් ගත්තා කියලා. පටන් ගන්න තිබුෙණ් 
පූර්ව භාග 11.30ටයි. දැනට ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් විනාඩි 20යි. ඒ 
නිසා අපට කාලය ටිකක් ඉතිරි වුණා ෙන්ද? ඒ කියන්ෙන් අපි ෙම් 
විවාදය ෙව්ලාසනින් තමයි පටන් ගත්ෙත්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Okay. You may continue. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ක්ෙෂේතෙය් විෙදස් 

ෙටලි නාට්ය පිළිබඳව යම් පමිතිකරණයකට ලක් කරන්න ඕනෑකම 
තිෙබනවා. යම් වර්ගීකරණයකට ලක් කළ යුතුයි. මා ෙම් 
කියන්ෙන් තහනම් කිරීමක් පිළිබඳව ෙනොෙවයි. නමුත් 
වර්ගීකරණයකට ලක් කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ෙද්ශීය ෙටලි 

නාට්යයත් අපි යම් වර්ගීකරණයකට ලක් කර "ෙම් නාට්ය ෙම් 
වර්ගීකරණයට අයත්, ෙම් නාට්ය ෙම් වර්ගීකරණයට අයත්" කියලා 
යම් සහතිකයක් ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. ෙම්ක මාෙග් අදහසක් 
ෙනොෙවයි. ඒ නිර්මාණ ශිල්පීන්ෙගන් ඇවිල්ලා තිෙබන අදහසක්. 
ඒ විධියට යම් වර්ගීකරණයකට ලක් කරන්න ඕනෑ කියලා ඔවුන් 
කියනවා. එෙහම වර්ගීකරණයකට ලක් වන නාට්යයකට අවම 
මිලක් කියන්න ඕනෑ. අද ඒ නිෂ්පාදකයන්ට, අධ්යක්ෂවරුන්ට 
නාට්යයක් හදා ෙගන, ඒ නාට්ය අර ෙගන නාලිකා පසු පස යන්න 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එක්ෙකෝ අයිතිකරු හඳුනනවාද කියලා 
අහනවා. එක්ෙකෝ marketing section එෙක් කවුරු හරි 
හඳුනනවාද කියලා අහනවා. එක්ෙකෝ ඇමති  හඳුනනවාද කියලා 
අහනවා. ෙමොකක්ද, ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අර ෙතල් 
ෙබෙහත් ෙවෙළන්ෙදෝ වාෙග් තමන් හදපු නාට්ය අර ෙගන 
නාලිකා පස්ෙසේ යන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වය මඟ 
හැරලා හැම නාට්යයකටම යම් ෙවෙළඳ ෙපොළ වටිනාකමක් ලබා 
ෙදන තත්ත්වයක් හදන්න ඕනෑ, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. ෙමොකද, ඒ සඳහා ඔවුන්ට යම් නිෂ්පාදන වියදමක් 
යනවා. නිෂ්පාදන වියදම තමන්ට උපයා ගන්න බැරි නම් ඔවුන්ෙග් 
නිෂ්පාදනවල වියදම අඩු කරන්න ඕනෑ. ෙමොකක් හරි නිර්මාණයක 
නිෂ්පාදන වියදම අනිවාර්ෙයන්ම එහි ගුණාත්මකභාවයත් එක්ක 
රඳා පවතිනවා. ඒ නිසා ෙම් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් කලා මණ්ඩලය 
තිෙබනවා. ඒකට අනුබද්ධව - ඒකට යටත්ව- සාහිත්ය අනු 
මණ්ඩලය තිෙබනවා. එෙහම  නැත්නම් නාට්ය අනු මණ්ඩලය 
තිෙබනවා. හැබැයි, ෙටලි නාට්ය සඳහා එවැනි අනු මණ්ඩලයක් 
ෙහෝ ෙමොකක් ෙහෝ මණ්ඩලයක් නැහැ. ඒ නිසා ෙටලි නාට්ය 
නියාමනය සඳහා යම් මණ්ඩලයක් ෙගොඩ නැඟීම ෙකෙරහි 
තමුන්නාන්ෙසේලා  අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඒ අයෙග් වෘත්තීය ගරුත්වය ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳවත් 
කියන්න ඕනෑ. එක පැත්තකින් ඔවුන් වෘත්තීය මට්ටමකට ෙග්න්න 
ඕනෑ. ඒක රජෙය් වගකීමක්. ඒ සඳහා අධ්යයන ආයතන ෙගොඩ 
නඟන එක, ඒ සඳහා අවස්ථා සකස් කරන එක රජෙය් වගකීමක්. 
ඔවුන් වෘත්තීයමය ක්ෙෂේතෙය් වගකිව යුත්තන් බවට පත් කිරීම 
සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලා අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑකම 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඉතාමත් පබල අෙප් 
නිර්මාණකරුවන්ට අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, ඉන්දියානු ෙටලි 
නාට්යවලට හඬ කවන්න. ඒක තමයි ෙඛ්දවාචකය. අපට ඔවුන්ෙග් 
කට හඬ ඇෙහන ෙකොට අපි දන්නවා, ෙම් අසවල් නිළිය ෙන්ද, 
අසවල් නළුවා ෙන්ද කියලා. රෙට් මහා පභාවත් චරිතවලට අද 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, හඬ කවන ශිල්පීන්ෙග් වෘත්තීයට තල්ලු 
ෙවන්න.    රූපවාහිනී නාලිකාවල වැදගත්ම ෙව්ලාවට -  වැදගත්ම 
belt එකට- අද ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒක විෙදස් 
ෙටලි නාට්ය විසින් ගිල ෙගන තිෙබනවා. ඒක එකක්. අනික් එක, 
ලාභය.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මැද සාලයට එන සමහර 
නාට්ය අපි දකිනවා. නැන්දම්මා ඉන්නවා, අහිංසක ෙල්ලියක් 
ඉන්නවා, ෙනොෙත්ෙරන පුතා ඉන්නවා. ඒක තමයි නාට්යය. 
නැන්දම්මායි, ෙල්ලියි රණ්ඩු ෙවනවා. පුතාට ෙම්ක ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැහැ. එක දවසක් සාරිය ඇඳෙගන රණ්ඩු ෙවනවා, ඊළඟ දවෙසේ 
ගවුමක් ඇඳෙගන රණ්ඩු ෙවනවා. අෙප් ෙගවල්වල අය ඒක දිහා 
බලලා කියනවා, "අෙප් ෙගදර වාෙග්ම තමයි, රණ්ඩුමයි." කියලා. 
ෙමොකක්ද, ෙම් නාට්යය? ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
ෙමවැනි නාට්යයක් මැද සාලෙය් ඉඳෙගන බලන්න අවශ්ය නැහැ. 
රූපවාහිනීය ඕනෑ නැහැ, කාමරෙය් ඉඳෙගන නාට්යය අහන්න 
පුළුවන්. ෙර්ඩිෙයෝෙව් මුවන්පැලැස්ස නාට්යය අහනවා වාෙග් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

  කාමරෙය් ඉඳෙගන අහන්න පුළුවන්. ෙමවැනි තත්ත්වයක් තුළ 
අෙප් රෙට් ෙපේක්ෂක ජනයා ෙකොතැනටද ෙගන යන්ෙන්? ෙම් 
නාලිකාවලට තමන්ෙග් ෙවෙළඳාම, තමන්ෙග් ආයතනය පවත්වා 
ෙගන යෑම පිළිබඳව මූල්ය වගකීමක් තිෙබනවා. හැබැයි, 
නාලිකාවල තිෙබන සමාජ වගකීම අත් හරින්න එපාය කියලා අපි 
ඔවුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔවුන්ට සමාජ කාර්යයක් තිෙබනවා. 
සමාජ කාර්යය ඔවුන් ඉටු කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙම් ක්ෙෂේතෙය් 
ඇති වී තිෙබන කඩා වැටීම නිසා අද නිර්මාණකරුවන්, නිර්මාණ ඒ 
වාෙග්ම ෙපේක්ෂක ජනයා විශාල අර්බුද රැසකට මුහුණ දීලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් ෙයොමු 
කරන්නය කියා තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

ඊළඟට, ෙව්දිකා නාට්ය ගැන බලමු. අෙප් රෙට් එක්තරා 
කාලයක සමාජ ෙපෝෂණෙය්දී, සමාජ මත හැසිරවීෙම්දී ෙව්දිකා 
නාට්ය විසින් විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කරනු ලැබුවා. ෙව්දිකා 
නාට්ය ෙබොෙහෝ විශ්වවිද්යාලවල ෙසෞන්දර්යෙව්දින්, රසාස්වාදයක් 
සහිත මිනිස ්පජාවක් ෙගොඩ නැඟීමට  ඉවහල් වුණා. හැබැයි, අද 
අෙප් රෙට් ෙකොළඹ නගරෙය් ෙව්දිකා නාට්ය නරඹන ස්ථානයකට 
ගිහින් බැලුෙවොත් අපට ෙපෙනනවා, ඉතා සීමිත ෙපේක්ෂක 
සංඛ්යාවක් තමයි නාට්ය බලන්ෙන් කියලා. ෙබොෙහෝ සථ්ානවල 
ශාලාව පිෙරන්න ෙපේක්ෂකෙයෝ ඉන්නවා.  හැබැයි, ඒ පැතිරුණු 
කණ්ඩායමක් ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද 
නාට්යයක් බලලා, ඊළඟ දවෙසේ තව නාට්යයක් බලන්න ගිෙයොත් 
අපට ෙපෙනනවා, ඊෙය් හිටපු ෙපේක්ෂක පිරිසෙගන් සියයට 20ක් 
ෙහෝ සියයට 30ක් පමණයි ඉන්ෙන් කියලා. පැතිරුණු ෙපේක්ෂක 
පිරිසක් අද අපට නැහැ. අද සිටින ෙපේක්ෂක පිරිස කුඩායි. හැබැයි, 
ඒ ෙගොල්ලන් නාට්ය විශාල පමාණයක් බලනවා. ඒකයි ෙම් සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා රජයක් හැටියට කරන්න ඕනෑ එක 
ෙදයක් තමයි, ෙපේක්ෂක ඝනත්වය වැඩි කිරීම. අද ඉතා සීමිත 
පිරිසක් තමයි ෙව්දිකා නාට්ය බලන්ෙන්. 

 විෙශේෂෙයන් ෙකොළඹ නගරය ගත්ෙතොත් ෙව්දිකා නාට්ය 
නරඹන පිරිස ඉතා සීමිතයි. යම් ෙකෙනක් ලයනල් ෙවන්ඩ්ට් 
රඟහෙල් නාට්යයක් බලනවා අප දකින්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
ෙව්දිකා නාට්ය නැරඹීම කුඩා කණ්ඩායමකට සීමා ෙවමින් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා පැතිරුණු ෙපේක්ෂක පිරිසක් ෙව්දිකා නාට්ය 
නැරඹීම ෙකෙරහි ෙගොඩ නැඟීම පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා.  

ඊළඟට, අද ෙකොළඹ නගරය ගත්තාම නාට්යයක් ෙපන්වන්න 
ෙහොඳ රඟහලක් නැති එක ෙව්දිකා නාට්යකරුවන් පධාන වශෙයන් 
මුහුණ දීලා තිෙබන පශ්නයක්. ලුම්බිණි රඟහල අවුරුද්දකට 
ආසන්න කාලයක් තිස්ෙසේ අලුත්වැඩියා කරමින් තිෙබනවා. 
එල්ෆින්ස්ටන් රඟහල කවදා හදලා අවසන් ෙව්විද දන්ෙන් නැහැ. 
අදවත් ඇමතිතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් උත්තරයක්  ලබාෙදයිද කියලා 
මම දන්ෙන් නැහැ. උත්තරය ෙදන්ෙන් ෙමොන ඇමතිවරයාද 
කියලාත් මම දන්ෙන් නැහැ. එල්ෆින්ස්ටන් රඟහල දැන් අවුරුදු 
හතරකට ආසන්න කාලයක් තිස්ෙසේ වසා දමා තිෙබනවා. ෙජෝන් ද 
සිල්වා සමරු රඟහලට ෙමොනවා ෙව්විද දන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
නම්, ෙකොතැනකද ෙව්දිකා නාට්ය ෙපන්වන්ෙන්? 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
ෙජෝන් ද සිල්වා සමරු රඟහෙල් වැඩ සියයට 90ක් පමණ දැන් 

අවසන්.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ෙජෝන් ද සිල්වා සමරු රඟහල, ලුම්බිණි රඟහල, එල්ෆින්ස්ටන් 
රඟහල, ඊට පසේසේ අපට ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් තිෙබන ලයනල් ෙවන්ඩ්ට් රඟහලත්, ටවර් ෙහෝල් 
රඟහලත් පමණයි. ඊට පස්ෙසේ mini theatres කීපයක් තිෙබනවා. 
ඔපමණයි අපට තිෙබන්ෙන්. ෙකොළඹ නගරය අද පමිතිෙයන් යුතු 
රංගශාලා නැති පශ්නයකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
ෙකොළඹ නගරයට ෙම් තත්ත්වය නම්, පරිධිෙය් පිහිටි නගර මුහුණ 
දීලා තිෙබන තත්ත්වය මීට වඩා භයානකයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. ඒ අනුව අනුරාධපුරෙය් නාට්යයක් ෙපන්වන්ෙන් 
ෙකොෙහේද, ෙමොනරාගල නාට්යයක් ෙපන්වන්ෙන් ෙකොෙහේද, 
මන්නාරෙම් නාට්යයක් ෙපන්වන්ෙන් ෙකොෙහේද? ෙම් හැම 
පෙද්ශයකම වාෙග් නාට්ය ෙපන්වන්ෙන් ඉස්ෙකෝලයක තිෙබන 
පධාන රඟහෙල්. ඉස්ෙකෝලෙය් තිෙබන වැසිකිළිය වාෙග්ම තමයි, 
ඉස්ෙකෝලෙය් තිෙබන රඟහලට අනුබද්ධ වැසිකිළියත්. නාට්ය 
ශිල්පීන්ට ගිහිල්ලා තමන්ෙග් ඇඳුම මාරු කර ගන්න, තමන්ට 
නාට්යයක් ෙපන්වන්න අවශ්ය මානසිකත්වය හදා ගන්න, තමන්ට 
වැසිකිළි කැසිකිළි යන්න සුදුසු තත්ත්වයක් ෙනොමැති තැන්වලට 
ගිහිල්ලා නාට්ය ෙපන්වනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා 

තිෙබන්ෙන්? නාට්යෙය් තිෙබන හැම චරිතයම "හිඟන චරිතයක්" 
නම් ඒ තැන ෙහොඳයි. නාට්යෙය් තිෙබන හැම චරිතයකින්ම 
ඉන්දියාෙව් වීදිවල සැරිසරන හිඟන්නන් ෙපන්වීම නම් කරන්න 
තිෙබන්ෙන් ඒ හැම නාට්යයක්ම ඔය රඟහෙල් ෙපන්වන්න 
පුළුවන්. ෙමොකද, ඔය වැසිකිළියත් ඒකට ෙහොඳයි, ඔය 
කැසිකිළියත් ඒකට ෙහොඳයි, ඒකට ෙහොඳම පරිසර තත්ත්වය 
එතැන හදලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙහොඳ නාට්යයක් ෙපන්වන්න 
පුළුවන් රඟහලක් නැහැ. අඩුම තරෙම් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
අවුරුද්ෙද් අය වැය ෙල්ඛනෙයන්වත් ෙම් සඳහා මුදල් ෙවන් 
කරන්න. මම කියන්ෙන් එක පාර හැම දිස්තික්කයකම රඟහල් 
හදන්න කියලා ෙනොෙවයි. පධාන නගර කීපයකවත් රඟහල් හත-
අටක් හදනවා කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා තීරණයක් ගන්න. ඒ 
සඳහා මුදල් ෙවන් කරන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා අධිෙව්ගී මාර්ගයක් 
හදන්න ෙකොපමණ මුදලක් ෙවන් කරනවාද? තමුන්නාන්ෙසේලා 
වරායක් හදන්න ෙකොපමණ මුදලක් ෙවන් කරනවාද? සංවර්ධනය 
කියන්ෙන් ඒවා පමණක් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඔළුෙව් 
සංවර්ධනය පිළිබඳව ෙගොඩ නැඟිලා තිෙබන අදහස් ෙවනස් කර 
ගන්න. සංවර්ධනය කියන්ෙන් ෙගොඩනැඟිලි විතරක්ම ෙනොෙවයි. 
සංවර්ධනය මිනිසුන්ෙග් ආධ්යාත්මයත් එක්ක සම්බන්ධයි. 
මිනිසුන්ෙග් ආධ්යාත්මය සංවර්ධනය ෙනොවුණු සංවර්ධනයක් ඒ 
මිනිසුන්ට වැඩක් නැහැ. අපට එෙහම ෙන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
අපට ෙගොඩනැඟිලි ඉතිරි ෙවයි. අපට පාලම් ඉතිරි ෙවයි. අපට 
පාරවල් ඉතිරි ෙවයි. නමුත්, අපට සමාජයක් ඉතිරි වන්ෙන් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මහනුවර highway එකට ෙකොපමණ මුදලක් 
ෙවන් කළාද කියලා ඔබතුමා දන්නවා. හැබැයි, මහනුවර highway 
එකට ෙවන් කරන මුදලින් සියයට එකක් රඟහල්වලට  ෙවන් 
කරන්ෙන් නැහැ ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආකල්පය 
ෙමොකක්ද? සංවර්ධනය කියන්ෙන් ෙගොඩනැඟිලිද, පාරවල්ද, 
මංමාවත්ද? සංවර්ධනය කියන්ෙන් ඒවා විතරක් ෙනොෙවයි. මිනිස් 
සමාජය ආධ්යාත්මෙයන් ෙපෝෂණය කිරීමකින් ෙතොරව සමාජයක් 
පවතින්ෙන් නැහැ. අද සමාජයට ඇති වී තිෙබන ෙඛ්දවාචකය 
ෙම්කයි. විෙශේෂෙයන්ම 1977න් පස්ෙසේ අෙප් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
නිර්ණායක ෙවනස් වුණා. ඒ අනුව සංවර්ධනය කියන්ෙන් 
ෙගොඩනැඟිලි බවට, සංවර්ධනය කියන්ෙන් පාරවල් බවට, 
සංවර්ධනය කියන්ෙන් ලයිට්, වතුර බවට ඒ නිර්ණායක ෙවනස් 
වුණා. ඒවා අවශ්ය නැහැයි කියලා ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. 
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හැබැයි, ඒ හා සමගාමීව මිනිසුන්ෙග් ආධ්යාත්මික සංවර්ධනය 
ෙකෙරහිත් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ සියල්ල අත් 
හැරපු ගමනකට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා.  

අය වැය ෙල්ඛනය දිහා බැලුවාම ෙපෙනනවා, අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් මුළු කියාවලිෙය්ම ෙමොකක්ද තිෙබන්ෙන් කියලා. මුළු 
කියාවලිෙයන්ම වැඩිපුර අවධානය ෙයොමු කරලා අය වැය 
ෙල්ඛනය ෙගොඩ නැඟිලා තිෙබන්ෙන්, පාරවල්, මංමාවත් 
ෙකෙරහියි. හැම ඇමතිවරයාම, හැම ජනාධිපතිවරයාම පුරාෙජ්රු 
ගහන්ෙන් ෙමොකක් කියලාද? ඒ අය, "මම පාරවල් හැදුවා. මම 
පාලම් හැදුවා" කියනවා. හැබැයි, "මම රඟහල් හැදුවා" කියලා කිසි 
ෙකෙනක් කියනවාද? කවුරුවත් එෙහම  කියන්ෙන් නැහැ. හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාට "ෙනළුම් ෙපොකුණ රඟහල හැදුවා." කියලා 
කියන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒෙක් නාට්යකරුවන්ට නාට්යයක් 
ෙපන්වන්න බැහැ. ඒෙක් ව්යාපාරිකයන්ට functions තියන්න 
පුළුවන්. රඟහලට පමණක් රුපියල් ලක්ෂ අටක් ඕනෑ. රුපියල් 
ලක්ෂ අටක් දීලා රඟහල අරෙගන නාට්යයක් ෙපන්වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඔක්ෙකෝම වියදම් එකතු  කෙළොත් ඒ රඟහලට 
රුපියල් ලක්ෂ 10ක් පමණ යනවා. එතෙකොට එතැන නාට්යයක් 
ෙපන්වන්න පුළුවන්ද? ඒ නිසා ෙම් රෙට් ෙව්දිකා නාට්ය කලාව 
"රඟහල් පශ්නය" පධාන පශ්නය හැටියට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. 
අඩුම තරෙම් අෙප් රෙට් පධාන නගර කීපයක්වත් ෙතෝරා ෙගන 
රඟහල් ඉදිකිරීම සඳහා ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන්වත් මුදල් 
ෙවන් කරන්න කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
ලබන අවුරුද්ෙද් රඟහල් ෙදකක් හදන්න මුදල් ෙවන් කරනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙදකක්. ෙමොකක්ද, අප්පා! මෙග් කථාව අහලා ෙම් සැෙර් 

ඔක්ෙකෝම කරන්නම් කියයි කියලා මම හිතුවා. ෙම් අනුව වැහිලා 
තිෙබන රඟහල් පමාණය මට ෙත්ෙරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
"ෙනළුම් ෙපොකුණ" වාෙග් රඟහල් ෙදකක් හදනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අපි කියන්ෙන් ඒවා එපා කියලායි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමනි, ෙමපමණ ෙවලා මම කියපු ඒවාට හාත්පසින් 
ෙවනස් ෙදයක් කිව්වාම මම ෙමොකටද ෙම්වා කියන්ෙන් කියලා 
හි ෙතනවා. මම කියන්ෙන් ෙව්දිකා නාට්ය ෙපන්වීම සඳහා ෙකොළඹ 
තිෙබන ලුම්බිණි රඟහෙල්, ෙජෝන් ද සිල්වා සමරු රඟහෙල්, 
එල්ෆින්ස්ටන් රඟහෙල් වැඩ කටයුතු ඉක්මනින් අවසන් වනවා 
නම්, ෙකොළඹ නගරෙය් තිෙබන රඟහල් සංඛ්යාව අපට කාලයකට 
පමාණවත් කියලායි. හැබැයි, දැන් අපි යන්න ඕනෑ ෙකොෙහේටද? 
ගමට. ගමට යන්න ඕනෑ. 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
කුරුණෑගලට. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, ඒ පළාත්වලට යන්න ඕනෑ. ඒ පළාත්වලට යන්න 

තමුන්නාන්ෙසේ අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, අපට මතකයි, ඉස්සර එච්.එම්. අෂ්ෙරෝෆ් 
මැතිතුමා වරාය ඇමති වුණාම එතුමා ඔලුවිල්වල වරායක් හැදුවා. 
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා ෙසෞඛ්ය ඇමති වුණාම  සුනාමිය 
ෙවනුෙවන් ලැබු ණු ඉස්පිරිතාලයක් බදුල්ෙල් හැදුවා. අඩුම තරමින් 
ඔබතුමා සංස්කෘතික කටයුතු ඇමති වුණු නිසා කුරුණෑගල ෙහෝ 
වාරියෙපොල ෙහෝ එක රඟහලක් හදන්නෙකෝ. ජාතික පතිපත්තියක් 
ඕනෑ නැහැ, අඩුම තරමින් ඒ පතිපත්තියට ෙහෝ ගිහිල්ලා 
කුරුණෑගලවත් එකක්, ෙදකක් හදන්න කියන එකයි මම 
තමුන්නාන්ෙසේට කියන්ෙන්. ඒ විධියට ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ව්යාප්ත 
කරන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. 

ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. විෙශේෂෙයන්ම නාට්ය ශීල්පීන්ෙග් 
පුහුණුවීම සඳහා ආරම්භයක් වශෙයන් ෙකොළඹට පුහුණු කිරීෙම් 
තැනක් අවශ්යයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙබොෙහෝ නාට්ය හැෙදන්ෙන් 
ෙකොළඹ ෙක්න්ද කරෙගන. ඒ අයට පුහුණු කිරීම් සඳහා විශාල 
කුලියක් ෙගවන්න සිද්ධ  ෙවලා තිෙබනවා; පුහුණු කරන ස්ථාන 
ෙනොමැති ෙවලා තිෙබනවා. නාට්ය ෙපන්වන ස්ථාන වාෙග්ම 
පුහුණු කිරීෙම්  ස්ථානත් හදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේ 
නාට්ය පුහුණු කිරීෙම් මධ්යස්ථාන ටිකක් ෙගොඩනඟාවි කියා අපි 
හිතනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නාට්ය කලාව ඉදිරියට 
ෙගන යෑෙම්දී ෙපේක්ෂක සංඛ්යාව ෙගොඩනැඟීම සඳහා පාසල් 
අධ්යාපනය  අද අපට අත්යවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, අපි 
ෙමොන නිර්මාණ කළත් වැඩක් නැහැ, රස වින්දනයක් සහිත  
ෙපේක්ෂකයන් හදන්ෙන් නැත්නම්. ගායකයා ෙව්දිකාවට නැඟලා 
"අම්මට ..., අම්මට ..." කියන ෙකොට ඉතුරු ටිකට අත් අල්ලන 
ෙපේක්ෂකයන් නම් ඉන්ෙන්, ඒක ෙම් රටට ෙමොන ලජ්ජාවක්ද? 
කල්පනා කරලා බලන්න. අෙනක් පැත්තට හැරිලා ගායකයාට 
ෙමොකක් ෙහෝ එකක් කියන්න තිබුණා. හැබැයි, ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? අෙනක් අතට තාලය අල්ලනවා. ඔබතුමන්ලා ෙම් 
දවස්වල ඒක දකින්න ඇති. සමහර ඒවා ෙමතැන කියන්න බැහැ. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, හැබැයි ගායකයන් එෙහම 
කියන එක ගැන මම පුදුම ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙම් 
ඇමතිවරුත් ෙමතැනදී ඔය වචනයම කිව්වා. මන්තීවරුත් 
ෙමතැනදී ඔය වචනයම කිව්වා. ඉතින්, හැම තැනම කුණුෙවලා 
තිෙබන අවස්ථාවක ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම 
අවසාන වශෙයන් ෙමන්න ෙම් කාරණයත් කියනවා. දැන් 
ඇතිෙවලා තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා මීට වඩා 
අවධානය ෙයොමු කරලා ෙම් ක්ෙෂේතය වර්ධනය කිරීමත්, ෙම් 
ක්ෙෂේතෙය් අනාගතය පිළිබඳව කල්පනා කරලා ෙම් ක්ෙෂේතය 
වඩාත් ෙහොඳ දිශාවකට ෙයොමු කිරීමත් ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු 
කරන්න ඕනෑකම තිෙබනවා.  

1965 දී සාහිත්ය සඳහා ෙනොෙබල් ත්යාග ලබාගත් ෙසෝවියට් 
ෙද්ශෙය් අග ගණ්ය සාහිත්යෙව්දී මිහායිල් ෙෂොෙලොෙහොව් එම 
ත්යාගය ලබා ගනිද්දී ඉතා වැදගත් පකාශයක් කළා. එය ෙමෙසේයි: 
"මානව වර්ගයාෙග් බුද්ධියට හා හදවතට බලපෑම් කිරීමට සමත් 
විශිෂ්ට හැකියාවක් කලාව සතුව ඇත්ෙත්ය. මා අවංකවම අදහන 
පරිදි යෙමකුට තමා කලාකරුෙවක් යැයි හඳුනා ගැනීම සඳහා 
පූර්ණ හිමිකමක් ඇත්ෙත්, ඔහු ෙමම ශක්තිය මිනිසුන්ෙග් හදවත් 
තුළ අලංකාර ෙලෝකයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ෙයොදාගන්ෙන් 
නම් පමණි. මාෙග් කෘති මානව වර්ගයාෙග් සිත් සතන් වඩාත් 
නිර්මල කිරීමට, වඩාත් යහපත්වීම සඳහා මඟ ෙපන්වීමට 
ඉවහල්වන්ෙන් නම් මම ඒ පිළිබඳව හුෙදක්ම සතුටු ෙවමි. එෙසේ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මාෙග් කෘති මඟින් තම සගයන් ෙවත ආදරය දැක්වීමට, මානව 
වර්ගයාෙග් අභිවෘද්ධිය උෙදසා සටන් වැදීමට මිනිසා ෙපොලඹවනු 
ලබන්ෙන් නම් මම ඒ පිළිබඳව අවංකවම සතුටු ෙවමි." 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම මෙග් කථාව  
අවසන් කරන්ෙන්, "නිර්මාණකරුවන්ෙග් නිර්මාණය සහ 
නිර්මාණකරුවන්ෙග් ස්වාධීනත්වය" පිළිබඳ පශ්නය අවධානයට 
ෙයොමු කරමින්. අපි දන්නවා, නිර්මාණකරුවන්ට තමන්ෙග්ම වූ 
ෙද්ශපාලනයක් තිෙබනවා කියලා. ඒ කිසිෙවකු කවර ෙහෝ 
ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවකට නැඟීම විෙව්චනයට ලක් ෙනොවිය යුතුයි. 
ඒ, තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන දැක්ම. ඔහු නාට්යකරුෙවකු ෙවන්න 
පුළුවන්; චිතපටකරුෙවක් ෙවන්න පුළුවන්;  ෙවනත් නිර්මාණයක 
සිටින ෙකෙනක් ෙවන්න පුළුවන්, ඔහු ෙම් සමාජෙය් පුද්ගලෙයක්. 
ඒ නිසා ඔහුට අනන්ය ෙද්ශපාලනයක් කිරීෙම් අයිතිය තිෙබනවා. ඒ 
නිසා කවර ෙහෝ රංගන ශිල්පිෙයක් කවර ෙහෝ ෙද්ශපාලන 
ෙව්දිකාවකට නැංගායය කියා අපට ඔවුන් ෙකෙරහි කිසිම 
ෙද්ශපාලන විෙව්චනයක් නැහැ. හැබැයි, අපට විෙව්චනයක් 
තිෙබනවා. ඔවුන් තමන්ට ෙගොඩනැඟී තිෙබන සමාජ වටිනාකම් 
ඉතා අඩුවට ලංසු තබමින් විකිණීම පිළිබඳව තමයි අපට ගැටලුවක් 
මතුෙවලා තිෙබන්ෙන්. දැවැන්ත කලාකරුවන්ට පත් වුණු ඉරණම 
අපි දැක්කා. ඒ පිළිබඳව අපට විෙව්චනයක් තිෙබනවා. හැබැයි, 
කිසිෙසේත් නිර්මාණකරුෙවකු ෙද්ශපාලනෙයන් වියුක්ත වී සිටිය 
යුතුයි කියා අපි කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, අනියමින් ඒ 
බලපෑම තිෙබනවා. සමහර නාට්ය කණ්ඩායම්වල හිටපු අයට සිද්ධ 
ෙවච්ච ෙද් තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති. ඔවුන් ෙවනත් 
ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවකට නඟින්න භයයි, තමන්ෙග් නාට්ය ජාතික 
රූපවාහිනිෙය් විකාශය කරගන්න බැරිෙවයි කියලා. තව 
ෙව්දිකාවකට නඟින්න භයයි, තමන්ෙග් නාට්ය ITN එෙක් විකාශය 
කර ගන්න බැරිෙවයි කියලා. ෙම්වා ඉතිහාසෙය් තිෙබනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සමහර නාට්යවල රඟපාන රංගන 
ශිල්පිනිය ෙවනත් ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවකට නැඟපුවාම ඒ 
නාට්යෙයන් ඇයෙග් චරිතය අතුරුදහන් ෙවනවා. ෙමෙහම නාට්ය 
තිබුණු බව ඔබ දන්නවා. ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් නිර්මාණත්වයට 
තිෙබන ස්වාධීනත්වයට හානි කරන්න එපා. ඔවුන්ට ෙද්ශපාලනය 
කිරීෙම් අයිතිය තිෙබනවා. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා ජාතික 
රූපවාහිනීය, ITN නාලිකාව උපෙයෝගි කර ෙගන, තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන හිතවාදීන්ට පමණක් ඉඩ කඩ විවෘත කරන තැන් බවට 
ඒවා පත් කරන්න එපා. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
පසුගිය ආණ්ඩුෙවන් එෙහම කෙළේ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඉතිහාසෙය් ඒක සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. වර්තමානෙය්ත් අපි  

ඉඳහිට දැක තිෙබනවා, සමහර ඒවා කැෙපන විධිය. අවශ්ය නම් 
ඒවා ගැන කියන්නම්. අපි දැකලා තිෙබනවා. ඒ නිසා නිර්මාණ 
ශිල්පියා බෙයන් ඉන්නවා. ෙවනත් ෙද්ශපාලනයක, -ආණ්ඩුවත් 
එක්ක එකඟ ෙනොවන ෙද්ශපාලනයක- ෙව්දිකාවකට ෙගොඩ 
වදින්න බයයි; අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න බයයි. ඒ ඇයි? තමන්ෙග් 
නිර්මාණය ෙපේක්ෂකයා ෙවත ෙගන යන්න තිෙබන මාධ්ය 
තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුව අෙත් නම්, ආණ්ඩුෙව් මාධ්ය විසින් 
නිර්මාණකරුවාෙග් ස්වාධීනත්වයට හානි කරනවා. ඒ                       
නිසා නිර්මාණෙය් ස්වාධීනත්වය පමණක් ෙනොෙවයි, 
නිර්මාණකරුවාෙග් ස්වාධීනත්වයත් ආරක්ෂා කිරීමට ගරු 
සංස්කෘතික කටයුතු ඇමතිතුමා කටයුතු කරයි කියා අප කල්පනා 
කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් සාහිත්ය 
ක්ෙෂේතයට පරිවර්තන විශාල පමාණයක් ඉදිරිපත් කළ සිරිල් සී. 
ෙපෙර්රා ෙල්ඛකයා ඊෙය්-ෙපෙර්දා අෙපන් සදහටම සමු ගත්තා. 
අපි කාටත් ෙම් සමාජය පිළිබඳව අලුතින් හිතන්න, සමාජය පිළිබඳ 
අලුත් දිශාවකින් කල්පනා කරන්න, ඔහු කරන ලද දායකත්වය 
ඉතාමත් වැදගත් කියා කල්පනා කරනවා. ඒ නිසා, ඔහුට අෙප් 
ෙගෞරවය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. අෙප් 
කලාකරුවන්ෙගනුත්, රෙට් ජනතාවෙගනුත් ෙම් ඉල්ලීම කරමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම, ''ඉෙසර්ගීල් 
මැහැල්ල'' කථාෙව් ෙමෙහම සඳහන්ව තිෙබනවා.      

''අප කල්පනා කළ පමණින් පාෙර් තිෙබන කළු ගල් ඉෙබ් 
ඉවත් වන්ෙන් නැහැ. අපි ෙම් කැලෑව මැදින් ඉදිරියට යමු. 
ෙකොෙහේ ෙහෝ ෙම් ඝන කැලෑවට අවසානයක් තිෙබන්නට 
ඕනෑ.'' 

සහතිකයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ඝන 
කැලෑවට ෙකොෙහේ ෙහෝ අවසානයක් තිෙබනවා.  

හැබැයි, අපි නිකම් කල්පනා කරමින් හිටියාට, පාෙර් තිෙබන 
කළු ගල් ඉෙබ් ඉවත් වන්ෙන් නැහැ. ෙම් කැලෑව මැදින්ම පීරන්න 
ඕනෑ. හැබැයි, අපි සහතික වශෙයන් දන්නවා, ෙම් ඝන කැලෑවට 
අවසානයක් තිෙබන බව. ඒ අවසානය ෙවනුෙවන් සෑම ෙදනාටම 
එකතු වන්නය කියන ආරාධනය කරමින් මම නතර වනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
 Hon. (Dr.) Nalinda Jayatissa to second the Motion. 

ඔබතුමන්ට විනාඩි පහක කාලයක් තිෙබනවා. 
 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
Sir, I will second the Motion  now and speak later.  
 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Okay. 
 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අද දින සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව මම ස්ථිර කරනවා. 

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

Thank you.  Then, the Hon. S.B. Nawinne, please.  
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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 කාරක සභාපතිතුමනි, විපක්ෂෙය් පධාන 

සංවිධායක අනුර දිසානායක මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාෙව් සඳහන්, සංස්කෘතික 
විෂය, ඒ හා බැඳුණු පශ්න හා එයට කළ යුතු දෑ සම්බන්ධ 
ෙයෝජනාව ගැන පිළිතුරු දීමට මම කැමැතියි. 

අනුර දිසානායක පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමා දක්වා ඇති පරිදි 
සමාජෙය් ෙබොෙහෝ ගැටලු පවතින බවත්, ඒ ගැටලු නිරාකරණය 
කර ගැනීම සඳහා තිරසාර විසඳුම වන්ෙන් සංස්කෘතිය හා කලාව 
තුළින් සම්පූර්ණ මිනිසුන්ෙගන් පිරි ජන සමාජයක් පතිනිර්මාණය 
කිරීම බවත් මා පිළිගන්නවා. ඒ සඳහා ෙම් වන විට ෙගන ඇති 
විවිධ කියා මාර්ග සඳහන් කිරීමට මම කැමැතියි. 

සංස්කෘතිය හා කලා කටයුතු තුළින්  ඇති වන්ෙන් රසවින්දනය 
පමණක් ෙනොෙවයි. එය රෙට් ආර්ථිකයටත්, සමාජ කමය ෙවනස් 
කිරීමටත් ෙයොදා ගත හැකි බව අප වටහා ෙගන සිටිනවා. ඒ නිසා, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 331න් 300කට ආසන්නව සියලුම 
කලාකරුවන්  සම්බන්ධ කර ගනිමින්, ඊට අවස්ථාව සලසා 
ෙදමින්, පාෙද්ශීය සංස්කෘතික බල මණ්ඩලෙය් දිස්තික් 25 තුළ 
දිස්තික් සංස්කෘතික බලමණ්ඩල පිහිටුවමින්, විවිධ වැඩසටහන් 
කියාත්මක ෙකෙරනවා. උදාහරණයක් ෙලස ගත් කළ, අවර 
ගණෙය් හරසුන් ගීත ජනගත වීම නිසා ඇති වී තිෙබන පශ්න 
ෙත්රුම් ෙගන, 50, 60, 70 දශකෙය් ගායක, ගායිකාවන්ෙග් 
සුභාවිත ගී දිස්තික් මට්ටමට ෙගන යාෙම් සංදර්ශන මාලාවක් ෙම් 
වන විටත් සංවිධානය කර තිෙබනවා. ශාලා පිරී ඉතිරී යන තරමටම 
ජනතාව ෙමම වැඩසටහන් නැරඹීමට පැමිෙණනවා. ඇතැම් 
දිස්තික්කවල රුපියල් ලක්ෂ 5ක, 6ක ආදායමක් ලබා තිෙබනවා. 
ෙම්වායින් අපට ෙත්රුම් ගත හැකි වන්ෙන්, යහපත් ෙද් මිනිසුන්ට 
ලබා ෙදනවා නම්, මහ ජනතාව ඒවා රස විඳිනවා: වැළඳ ගන්නවා  
කියන එකයි. එකී ආදායම් සංස්කෘතික බලමණ්ඩල ආෙයෝජන තර 
කර, එමඟින් පාෙද්ශීය මට්ටමින් විවිධ වැඩසටහන් කිරීමට 
සැලසුම් කර තිෙබනවා. සංස්කෘතික මධ්යස්ථාන 185ක් පමණ 
පාෙද්ශීය මට්ටෙමන් ඉදි කර, විවිධ සංසක්ෘතික පවර්ධන 
වැඩසටහන් කියාත්මක ෙවනවා. 

ඊට අමතරව නිර්මාණකරුවන්ෙග් නිර්මාණ ඇගැයීම සඳහා 
රාජ්ය උත්සව 15ක් සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
පවත්වනවා. අද දවෙසේත් රාජ්ය සාහිත්ය සම්මාන උෙළල 
බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්යන්තර සම්මන්තණ ශාලාෙව්දී 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් පැවැත්ෙවනවා. 
ඇත්තම කිව්ෙවොත් රාජ්ය සම්මාන උත්සව 11ක් තිබුණා. වියදම් 
පාලනය තුළ පවත්නා පතිපාදනවලින්ම රාජ්ය සම්මාන උත්සව 
15ක් ෙම් වසෙර් අපි කරනවා. ඒ හැම ෙද්කින්ම- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, - 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
මට තිෙබන්ෙන් සීමිත කාලයක්.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔය කාරණයට සම්බන්ධ නිසා අහන්ෙන්. 

බාධාවක් කරන්න ෙනොෙවයි. දැන් ඔබතුමා කිව්වාෙන් රාජ්ය 
උත්සව 15ක් කරනවා කියලා. නමුත් ඔබතුමා දන්නවා ෙමවර 
රාජ්ය නාට්ය උෙළලට ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා. ඒ රාජ්ය නාට්ය 
උෙළෙල් නිර්මාණ ශිල්පීන්ට සිද්ධ වුෙණ්ත් නාට්යයක් 
ෙපන්වන්නයි. ඔබතුමා දන්නවා ඒකට තිබුණු ෙගෞරවය, ඒකට 
තිබුණු අභිමානය සියල්ලම පෙසකලා- 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
ඇත්ත වශෙයන්ම රාජ්ය නාට්ය උෙළල අයිති මෙග් 

අමාත්යාංශයට ෙනොෙවයි. රාජ්ය නාට්ය උෙළල අයිති කලා 
මණ්ඩලය ටයි. කලා මණ්ඩලය  අයිතිව තිෙබන්ෙන් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශයට. රාජ්ය නාට්ය උෙළල විෂය අයිති කලා මණ්ඩලයට.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යාංශයට නාට්ය අයිති නැද්ද? 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
නාට්ය අයිතියි. නමුත් ඒ විෂය කලා මණ්ඩලයට ගිහින් 

තිෙබන්ෙන්. කලා මණ්ඩලෙයන් තමයි රාජ්ය නාට්ය උෙළල 
පැවැත්වූෙය්. 

රාජ්ය සම්මාන උත්සව 15ක් අපි ෙම් වසෙර්දී කරනවා. ෙම් 
හැම ෙදයකින්ම නිර්මාණ ඇගැෙයනවා. පළාත් නවෙය්ම 
සංස්කෘතික විෂය භාර අධ්යක්ෂවරුන් කැඳවා අපි ඔවුන් සමඟ 
සාකච්ඡා කළා. ඉදිරිෙය්දී සංස්කෘතික විෂය භාර පළාත් 
අමාත්යවරුන් සමඟ ඒකාබද්ධව ෙම් වැඩසටහන කියාත්මක 
කිරීමට අපි උත්සාහ කරනවා. මට දැනට අදාළ වන්ෙන් 
සංස්කෘතික විෂය යටෙත් සංස්කෘතික කටයුතු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, ෙකෞතුකාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් පමණයි.  

සංස්කෘතික විෂය ෙවනුෙවන් 2016 වසෙර් රුපියල් මිලියන 
11,000ක පමණ මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. රජෙය් දායකත්වය 
නැහැයි කියලා කාටවත් කියන්නට බැහැ. නමුත් පමාණවත් 
ෙනොවන බව අපි පිළිගන්නවා. සංස්කෘතිය හා කලාව කියන්ෙන් 
ආදායම් උත්පාදනය කළ හැකි විෂයයන්. ඒ ගැනත් අපි ෙම් වන 
විට හිතලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් සංස්කෘතිය 
සම්බන්ධෙයන් දැනුම හා අවෙබෝධය වැඩි කිරීමට වැඩසටහන් 
මාලාවක් ඔක්ෙතෝබර් මස 01ෙවනි දා සිට 05ෙවනි දා දක්වා "අෙප් 
ගම" පරිශෙය්දී පැවැත්වීමට කටයුතු සලසා තිෙබනවා. 
ඔබතුමන්ලාටත් මම ඒ සඳහා ආරාධනා කරනවා. එහිදී අෙප් 
උරුමයන්, සූ සැට කලාවන් පාසල් දරුවන්ට, විශ්වවිද්යාල 
සිසුන්ට, ෙපොදු මහ ජනතාවට දැක බලා ගැනීෙම් අවස්ථාව 
ලැෙබනවා. ඇත්තටම මා දකින විශාල ගැටලුවක් වන්ෙන් 
අනභිභවනීය වූ අෙප් සංස්කෘතික උරුමයන් හා හරයන් 
පරම්පරාෙවන් පරම්පරාවට නිශ්චිතව හා පැහැදිලිව පවරා දී 
ෙනොතිබීමයි. ෙම් සංස්කෘතික හා කලා පදර්ශනෙයන් අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් අෙප් සංස්කෘතිය ගැන අවෙබෝධයක් හා 
දැනුමක් ජනතාව තුළ ඇති කිරීමයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාටත් මතක ඇති 
අපි කුඩා කාලෙය්දී ෙපළ ෙපොතට වඩා ඉෙගන ගත්ෙත් සමාජය 
තුළ ජීවත් වීමයි. පුද්ගලයකු ෙගොඩ නැ ෙඟන්ෙන් ඔහු අත්පත් කර 
ගනු ලබන අත් දැකීම්, පළපුරුදු, කළ පුරුදු, දැක පුරුදු, අහ පුරුදු 
හා හුරු පුරුදු සමඟයි. අපි වර්තමානෙය්දී දකින ෙම් සියලු පශ්න 
විසඳීම සඳහා ෙමකී සමාජ පරිවර්තන කාර්ය භාරය මවු කුෙසේ 
සිටම සිදු කළ යුතුයි. ඒ නිසාම අපි "අෙප් ෙසොඳුරු පවුල" හා "ජීවත් 
වීෙම් කලාව" නමින් විද්යානුකූල දැනුමක් ලබා ෙදමින් 
ෙසෞන්දර්යය හා ඒකාත්මිකවීෙම් වැඩසටහන් මාලාවක් 
හඳුනාෙගන කියාත්මක කරන්නට මූලික කටයුතු ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, අලුෙතන් විවාහ වන අය, ගැබිනි මවුවරුන්, 
ෙපර පාසල් ගුරුවරුන්, ෙපර පාසල් දරුවන්ෙග් ෙදමවුපියන්, 
පාසල් ගුරුවරුන්, තනි මා පිය පවුල්, තරුණයන් හා තරුණියන්, 
දහම් පාසල් ගුරුවරුන්, දරුවන් හා වැඩිහිටියන් සඳහා වැඩසටහන් 
මාලාවක් අදාළ ඒ ඒ අමාත්යාංශ සමඟ  එකතු වී කියාත්මක කිරීමට 
මා ෙපෞද්ගලිකව මැදිහත් වී මූලික සාකච්ඡාවක් සිදු කර එහි 
ව්යාපෘති වාර්තාව ගැන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමඟත් ෙම් වන 
විට සාකච්ඡා ෙකොට තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම කියන්නට උත්සාහ 
කෙළේ කලා ක්ෙෂේතයට හා කලාකරුවන්ට අවශ්ය පහසුකාරකයන් 
ෙලස කටයුතු කිරීම ෙමන්ම ඊට එහා ගිය වපසරියක් තුළ පැහැදිලි 
දර්ශනයක් තුළ කටයුතු කිරීමට අප මැදිහත් වී තිෙබන බව සඳහන් 
කිරීමටයි. ඇත්ෙතන්ම දශක ගණනාවක සිට සිදු වන සමාජ 
ඛාදනය ෙකටි කාලයකින් යථා තත්ත්වයට පත් කළ ෙනොහැකියි. 
ඒ සඳහා සියලු ෙපෞද්ගලික මතිමතාන්තරවලින් බැහැරව සැබෑ වූ 
හෘදයංගම බවකින් ෙමම විෂය හා බද්ධ විය යුතුය. අපෙග් 
අෙප්ක්ෂාව වන්ෙන් කලාකරුවන්ට හා නිර්මාණකරුවන්ට 
පහසුකාරකයන් ෙලස ෙපනී සිටීම පමණක් ෙනොව ඉහළ යන 
සමාජයක් බිහි කිරීමයි. ඒ සඳහා ෙම් වන විටත් බිම් මට්ටෙම්, ගම් 
මට්ටෙම් රස වින්දන වැඩසටහන්, ආධ්යාත්මික සංවර්ධන 
වැඩසටහන් ෙමන්ම, ගමින් ගමට ෙගොස් ෙපොෙජක්ටර් මඟින් 
චිතපට  ෙපන්වනවා, රූකඩ සන්දර්ශන පවත්වනවා කවි මඩු වැනි 
වැඩසටහන් පවත්වනවා. ලබන වසෙර්දී ෙම් වැඩසටහන් 
අඛණ්ඩව හා විධිමත්ව කියාත්මක කිරීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැනට රූපවාහිනී මාධ්ය 
ඔස්ෙසේ විකාශනය වන විෙද්ශීය නාට්ය නිර්මාණ අතර අතරමං 
වුණු නරඹන්නන් පිරිසක් සිටින බව මමද පිළිගන්නවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙපොදු පවාහන ෙසේවය තුළද රූපවාහිනී තිර භාවිත 
කරමින් පහත් රස වින්දනය සහිත නිර්මාණ ජනතාවෙග් 
අකැමැත්ෙතන් ජනගත වන ආකාරය දැකගන්න තිෙබනවා. අප 
ෙමවන් කරුණු සඳහාද විසඳුම් ෙසොයමින් සිටිනවා. රූපවාහිනී 
සම්මාන උෙළලවල් මඟින් උසස් රස වින්දනය සහිත වැඩසටහන් 
ෙතෝරා සම්මාන ලබාෙදන්ෙන් ෙමම ක්ෙෂේතෙය් නියැලුණු උසස ්
නිර්මාණකරණෙය් නිරත කලාකරුවන් දිරිමත් කිරීමටයි. ෙම් 
වසෙර් සිට අප සුභාවිත ගීත තැටියක් සකසා ෙපොදු පවාහන ෙසේවා 
සඳහා ලබාදීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා. "විනීත රියැදුරු සතිය" 
නමින් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මට්ටමින් අප කළ 
වැඩසට හෙන්ද මූලික අරමුණ වූෙය් උසස් නිර්මාණකරණය හා රස 
වින්දනය ජනගත කිරිමයි. "ෙදොෙළොස්මෙහේ පහන" නමින් අප 
විසින් කරන මාසික වැඩසටහන් මඟින් විෂය ක්ෙෂේත 12ක් 
ආවරණය වන පරිදි පාෙද්ශීය සහ දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාල හරහා 
ෙමම වැඩසටහන් අප බිම් මට්ටමටද ෙගන ෙගොස් තිෙබනවා. ෙම් 
අතර ජාත්යන්තර දින සැමරුම් උත්සව, කලාකරු ආධාර, ෙල්ඛක 
ආධාර, කලායතන, විභාග ආදී වශෙයන් වැඩසටහන් රාශියක් 

පවත්වාෙගන යමින් කලාකරු සුබසාධනය හා කලාෙව් උන්නතිය 
උෙදසාම  විෙශේෂිත වූ වැඩසටහන් මාලාවක් කියාත්මක කරනවා. 
ෙම්වා කියාත්මක කිරීම මඟින් කලාකරුවන්ෙග් ෙමන්ම කලාෙව් 
සංවර්ධනයත් ඇති වනු ඇතැයි අප බලා ෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සංස්කෘතිය යනු කලාව 
පමණක් ෙනොවන බව මා විශ්වාස කරනවා. ෙම් අනුව අප ෙග් 
සංස්කෘතියට අදාළ තවත් ෙබොෙහෝ ෙද් නැවත ජනගත කිරීමටත්, 
අභාවිතව ඇති එම වටිනා දායාද මතු පරපුරට උරුම කර දීමටත් 
කටයුතු කියාවට නංවා තිෙබනවා. ෙද්ශීය ආහාර සංස්කෘතිය යළිදු 
ජනගත කිරීෙම් වැඩසටහන් ඒ සඳහා උදාහරණයක් වශෙයන් 
සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ෙමහිදී අභාවිතව ඇති අෙප් ආහාර, 
සංස්කෘතිකමය වශෙයන් වැදගත් ආහාර, පාන වර්ග, රසකැවිලි 
වර්ග ආදිය ජනගත කිරීෙම් වැඩසටහන් ෙපන්වා ෙදන්න පුළුවන්. 
ෙම් යටෙත් "ෙකතයි බතයි අෙප්කමයි" නමින් ආරම්භ කළ 
වැඩසටහන ෙම් වන විට  පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල හා දිස්තික්  
ෙල්කම් කාර්යාල හරහා බිම් මට්ටම දක්වා ගමන් කර තිෙබනවා. 
පසුගිය වසෙර්දී ෙද්ශීය ආහාර සැකසීෙම් තරගාවලියක්ද 
පැවැත්වූවා. ෙම් ආකාරයට ෙද්ශීය ආහාර සංස්කෘතිය, පාරම්පරික 
ඥානය ආදිය නඟා සිටුවීෙම් රාජ්ය ජයභූති හා ජනකලා උපෙද්ශක 
මණ්ඩලය යනුෙවන් නව උපෙද්ශක මණ්ඩලයක් පිහිටුවා අවශ්ය 
කටයුතු සංවිධානය කරමින් සිටිනවා. ෙම් වන විට ජන සංගීත 
ඒකකය මඟින් අ පෙග් එම උරුමය පිළිබඳ ෙතොරතුරු එක් රැස් කර 
ඒවා ආරක්ෂා කිරීෙම් කටයුතුද කියාත්මක කර තිෙබනවා.  

රටක් වශෙයන් මුහුණ දීමට සිදුවන යම් යම් ගැටලු සංස්කෘතිය 
භාවිත කර විසඳීමට හැකියාව පවතිනවා. මා ඊට උදාහරණයක් 
කියන්නම්. ජාතීන් අතර සාමය හා සහජීවනය ඇති කිරීමට 
සංස්කෘතික විවිධත්වය හා විචිතත්වය ෙයොදා ගැනීමට පුළුවන්. 
අෙප් ර ෙට් ජනවර්ග 18ක් වාසය කරනවා. ෙම් වන විට එම ජන 
වර්ගවල භාෂාව, සාහිත්යය, ජන ගීය, ජන කථා කලාව, ඇඳුම් 
ආයිත්තම් ෙමන්ම පාරම්පරික ඥානය පිළිබඳවත් අප සුවිෙශේෂ 
පර්ෙය්ෂණයක් කරමින් සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සංස්කෘතියට හා 
සදාචාරයට දැඩි බලපෑම් එල්ල වන නිර්මාණ බිහිවීම අද සුලබව 
දක්නට ලැෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක් තිෙබනවා.  

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 

ෙම් සම්බන්ධව අෙප් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් උපෙද්ශක 
මණ්ඩලය සමඟ සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. සදාචාර විෙරෝධී 
ෙමවන් නිර්මාණ සඳහා ෛනතික රාමුවක් සැකසීමට අප සියලු 
කටයුතු සූදානම් කරමින් සිටිනවා. සංස්කෘතිය හා කලාව කියන 
ක්ෙෂේතෙය්දී රසවින්දනය මූලික කර ගත්තත්, රටක ආර්ථික 
සංවර්ධනයට හා මානව සංවර්ධනයට සංස්කෘතිය හා කලාව 
මඟින් ලබා දිය හැකි දායකත්වය විශාලයි. නිදහස් අරගළෙය්දී 
නිදහස දිනා ගැනීම ෙවනුෙවන්, කවියන්, සාහිත්යධරයන් විශාල 
ෙසේවාවක් කළ බව මා ෙම් අවස්ථාෙව් සිහිපත් කරනවා. රටකට 
අවශ්ය ආර්ථික සංවර්ධනයට සංස්කෘතිය හා කලාව දායක කරගත් 
කමෙව්දයක් තිෙබනවා. මූලික ආර්ථික පශ්න විසඳීමට පවා අපෙග් 
සංස්කෘතිය හා කලාව භාවිත කිරීෙම් හැකියාව තිෙබනවා.  
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ශී ලංකාෙව් සංස්කෘතිය හා කලාව විෙද්ශීය සංචාරකයන්ෙග් 
ආකර්ෂණය දිනා ගැනීෙම් පහසුම මාර්ගයක් ෙලස ෙයොදා ගැනීමට 
හැකි බවත් මා දකිනවා. ඒ සඳහා අභාවිතව ඇති ශිල්පීය ඥානය 
ෙයොදාගත හැකියි.  ෙමවන් සංස්කෘතිමය වටිනාකම් ආරක්ෂා කර 
නව පරපුරටත්, ඉදිරි අනාගතයටත් දායාද කර දීමට අවශ්ය සියලු 
කටයුතු ෙම් වන විටත් සිදුකරමින් පවතිනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් මන්තීතුමා මතක් කරපු කාරණා කිහිපයක් 
සම්බන්ධවත් කියන්න කැමැතියි. පසුගිය  කාලෙය් ෙටලි නාට්ය 
සම්බන්ධව සිද්ධ වූ, ඔබතුමා කියපු සියලු ෙද්වල් මම පිළිගන්නවා. 
ෙමොකද, මුදලට තමයි ඒ කටයුතු වුෙණ්. මුදලක් නැත්නම් 
තමන්ෙග් ෙටලි නාට්ය රාජ්ය නාලිකා තුළවත් ඉස්සරහට දමා 
ගන්න  පුළුවන්කමක් ඇති වුෙණ් නැහැ. හැබැයි, ෙම් ආණ්ඩුව 
යටෙත් එවැනි ෙද්වල් ෙනොවන බව මම ස්ථිරවම පකාශ කරනවා. 
ෙමොකද, කලාව ගැන ෙහොඳ දැනීමක් ඇති ෙකෙනක් තමයි අෙප් 
ජනමාධ්ය අමාත්යතුමා. ජනමාධ්ය මෙග් අමාත්යාංශෙය් ෙකොටසක් 
ෙනොෙවයි. නමුත් එතුමා ඒ කාර්ය හරියාකාරව කරන බව මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

ඔබතුමා කියන චිතපට කලාව ගත්ෙතොත්, පසුගිය කාලය තුළ 
ෙබොෙහෝදුරට අෙප් පැතිවල තිබූ චිතපට ශාලා කමානුකූලව අඩු 
ෙවමින් ගියා. ඒකට එක ෙහේතුවක් තමයි හරියාකාර නිර්මාණ  
නැති වීම. අෙනක් එක තමයි, ලංකාෙව් ෙටලි නාට්ය  වැඩිෙයන් 
ඇති වීම.  හුඟක්දුරට  උෙද් සිට රෑ වනතුරු - පැය 24 පුරාම -  හැම  
channel එෙක්ම ෙමොකක් ෙහෝ ෙටලි නාට්යයක් ෙපන්වනවා. 
විෙශේෂෙයන් අෙප් මන්තීතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් 
සම්බන්ධව අපට උපෙදස් දීම පිළිබඳව. ඒ වාෙග්ම අඩුපාඩු 
තිෙබනවා නම්, ඒවා  ලබන වසර ෙවනෙකොට නියමාකාරෙයන් 
සකස් කිරීමටත්  මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා දීර්ඝ කථාවක් කළා. හවස සාහිත්ය උෙළෙල්දී 

කරන්න හිටපු කථාව ෙනොෙවයි ෙන්ද?  

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම හිතුවා, ඒ කථාවද කියලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ඉදිරිපත් කරපු අදහස් ටිකක් තිෙබනවා. 
ඔබතුමා කැමැති නම්, ඒ නිර්මාණ ශිල්පීන්ට සහ අපට එකතු 
ෙවලා ෙම් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමා දන්නවා, 
ෙම්ක ආණ්ඩුවක කාර්ය භාරයක් විතරක්ම ෙනොෙවයි, සමාජෙය් 
අපි කාෙග්ත් වගකීමක් බව. ඒ නිසා, ඇතිවී තිෙබන ෙම් ගැටලු ටික 
නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා යම් කමෙව්දයක් හදන්න 
ඔබතුමාෙග් පැත්ෙතන්  එකඟතාවක් තිෙබනවාද? ෙකොෙහොමද අපි 
ඒක කරන්ෙන්? 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
ඔබතුමන්ලාෙග් කාර්යාලෙය් ඉන්නවා පුද්ගලෙයක්. මට දැන් 

එතුමාෙග් නම හරියට මතක නැහැ. 

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට එතුමාෙග් නම 
මතකද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපේමරත්න මහත්තයා. 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
අන්න හරි. ෙපේමරත්න මහතා අපිත් එක්ක ෙබොෙහොම එකතුයි. 

අෙප් අමාත්යාංශෙයන් තමයි එතුමාෙග් සියලු කටයුතු ෙවන්ෙන්. ඒ 
අනුව අපට එතුමා සමඟ එක්කාසු ෙවලා වැඩ කටයුතු කරන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නිශ්චිත ගැටලු තිෙබනවා ෙන්.  

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
ඒවා අපට විසඳා ගන්න පුළුවන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් නිශ්චිත ගැටලු ටික විසඳන්න ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන්, ෙටලි 

නාට්ය මුහුණ දීලා තිෙබන ගැටලු, ෙව්දිකා නාට්ය මුහුණ දීලා 
තිෙබන ගැටලු වශෙයන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, ලබා දුන් කාලය අවසන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් කාර්යෙය් 

අවසානයක් තිෙබන්න ඕනෑ ෙන්. තව අෙප් ෙවලාවත් 
තිෙබනවාෙන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
අපි 12.30 p.m. Sittings suspend කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපට ෙවන් කර තිෙබන 

ෙව්ලාෙවන් අඩු වුණාට කමක් නැහැ.  

මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම් ගැටලු ටික තිෙබනවා. අවස්ථා 
ගණනාවක ෙම් ගැටලු ෙවනුෙවන් සමිති හැදිලා තිෙබනවා; 
ඇමතිවරු මුණ ගැසී තිෙබනවා; සාකච්ඡා සභා පවත්වා තිෙබනවා; 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපට තවත් ඕනෑ 
තරම් ඒ ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, අපි අඩුම තරමින්  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙතෝරා ගත් පශ්නවලින්, ෙම් පශ්න ටික අපට ඉක්මනින් විසඳන්න 
පුළුවන්, ෙම් ටික අපට තව අධ්යයනය කරලා විසඳන්න පුළුවන්, 
ෙම් ටික අපට ෙකොෙහොමත් කරන්න බැහැ කියලා ෙමොකක් ෙහෝ 
තීරණයක් අරෙගන අපි ෙම් කටයුත්ත අවසන් කළ යුතුයි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ සඳහා තිෙබන යාන්තණය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
ඒ ගැන කිසිම පශ්නයක් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී වුණත්       

අපට සාකච්ඡා කරලා විසඳන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිට වුණත් විසඳා ගැනීමට පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. ඒ ඕනෑ අවස්ථාවකට මම සූදානම්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
මීළඟට, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය 

අමාත්යතුමා. 

 
[අ.භා. 12.21] 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සභාව කල් තැබීෙම් 

ෙයෝජනාව පිළිබඳ වූ ෙම් විවාදයට සම්බන්ධ වීමට ඉඩ ලැබීම ගැන 
මට සතුටක් තිෙබනවා. ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා 
ඉදිරිපත් කරපු ෙම් ෙයෝජනාව ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනාවක්. ෙම් 
ෙයෝජනාෙව්දී සහ එතුමාෙග් කථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරපු ෙබොෙහෝ 
කරුණු සම්බන්ධෙයන් අෙප් පසාදය පළ කරන අතර, ඒ කරුණු 
ගැන අෙප් එකඟත්වයක් තිෙබන බව මුලින්ම සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි. 

ගරු මන්තීතුමනි, අප ජීවත් වන ෙම් යුගෙය් සමස්ත කලාවම 
මුහුණ පා තිෙබන අර්බුදය ඇත්ෙතන්ම ඔබතුමා ෙයෝජනාෙව් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවාටත් වඩා බරපතළයි. මට නම් ෙපෙනන 
හැටියට ෙම් යුගෙය් කලාව මුහුණ පා  තිෙබන පධානම අර්බුදය 
තමයි, කලාව ඇතුෙළන්ම පතිකලාවක් බිහි වීම. අපි ඒකට 
කියනවා, anti-art කියලා. නාට්ය ඇතුෙළේ නාට්ය විෙරෝධයක්. 
නාට්ය විෙරෝධයක් කියන්ෙන්, නාට්ය විෙරෝධි නාට්යයක් ඇති වන 
එකට. ඒක අපි නාට්ය කියලා හදා ගත්ත කලා ශානරෙය් මූලික 
ගුණාංග උල්ලංඝනය කරන ෙදයක්. සංගීතය ගත්ෙතොත්, සංගීතය 
තාක්ෂණ විජ්ජාවක්. නව කථාව ගත්ෙතොත්, එදා නව 
කථාකරුෙවකුට තමන්ෙග් වූ පාඨක පජාව 25,000ක් විතර හිටියා 
නම්, අද ඒක 2,500 දක්වා හැකිෙළනවා. ඒ පාඨක සමාජය 
හැකිෙළනවා. නාට්ය ගත්ෙතොත්, බාල හාස්ය ජනිත කරන 
විගඩමක් බවට නාට්ය පත් ෙවමින් තිෙබනවා. ෙම්ක ලංකාෙව් 
විතරක් තිෙබන තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි, මුළු ෙලෝකෙය්ම දකින්නට 
තිෙබන තත්ත්වයක්. ඒ තමයි කලාව ඇතුෙළේ පතිකලාවක් බිහි 
වීම. ෙම්ක සංෙව්දී කාරණාවක් නිසා හැෙමෝටම ඒ ගැන විවිධ මත 
තිෙබන්නට පුළුවන්. නමුත් ෙම්  බැරෑරුම්කම අපි අවෙබෝධ කර 
ගත්ෙතොත්, කලාව ෙබ්රා ගැනීමට අවශ්ය නම් සරල 
ෙදෝෂාෙරෝපණවලින් එහා ගිය වැඩ පිළිෙවළක් අවශ්යයි කියලා 
අපට ෙපෙනනවා.  

අද සමහර අය කල්පනා කරනවා, කලාෙව් යුගය අවසානයි, 
කලාව ඉවරයි කියලා. තව අය කියනවා, කලාව ඉවර ෙවලා 
නැහැ, කලාත්මක ශක්යතාව, කලාත්මක කුසලතාව සමාජෙයන් 
ගිලිහිලා ගිහින් කියලා; සමාජයට කලාව අහිමි ෙවලා ගිහින් 
කියලා. එෙහම නැත්නම්, කලාවක් බිහි කර ගන්න තිබුණු 
සංස්කෘතික පසු බිම දැන් අෙපන් අයින් ෙවලා ෙවනත් ආකාරෙය් 
සංස්කෘතියකට මානව සමාජය යමින් තිෙබනවාය කියනවා. 
කලාව සම්බන්ධෙයන් එවැනි විවිධ මතිමතාන්තර ෙගොඩක් 
තිෙබනවා. එම නිසා කලාව සම්බන්ධව මහ බැරෑරුම් අර්බුදයක් 
අප අතර තිෙබනවාය කියන එක අපි මුලින්ම සඳහන් කරන්න 
අවශ්යයි, අද ෙම් කථා කරන කරුණුවලට එන්න කලින්. ෙම් 
පශ්නය බැරෑරුම් වාෙග්ම, උත්තර ෙසවීමත් ඉතාම  සංකීර්ණ 
කටයුත්තක් ෙවලා තිෙබනවාය කියන එකත් අපි ෙම් ෙවලාෙව් 
මතක් කරන්න ඕනෑ. 

ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අෙප් 
ලාංකික සමාජෙය් තිෙබන ෙගොඩක්  පශ්න මතක් කළා. ඒ කියපු 
ෙගොඩක් ෙද්වල් ඇත්ත. උදාහරණයක් හැටියට නාට්ය කලාව 
ගනිමු. තමුන්නාන්ෙසේ ෙහොඳ නාට්ය රසිකෙයක්; ෙපේක්ෂකෙයක්. 
මමත් එෙහමයි. සමහර ෙවලාවකට අපි ෙදෙදනාම එකම නාට්ය 
ෙපේක්ෂකාගාරෙය්දී හමු ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, නාට්ය කලාව 
අද මුහුණ පා තිෙබන පධාන අර්බුදය නාට්යශාලා නැතිකම 
පමණක්ම ෙනොෙවයි. ඒකත් ෙලොකු පශ්නයක්. නමුත් අද ඒ 
කලාව, කලා ශානරයක් හැටියට ඊට වඩා අභ්යන්තරික 
අර්බුදයකට මුහුණ පා තිෙබනවා. උදාහරණයක් හැටියට 
රූපවාහිනීය ගනිමු. රූපවාහිනීය ගැන අද ගරු මන්තීවරු වැඩි 
ෙදෙනක් කථා කළා. අපි බලන්න ඕනෑ, රූපවාහිනීය කියන 
මාධ්යය කලාෙව් ආරක්ෂකයා හැටියට ෙපනී සිටිනවාද, 
පතිකලාෙව් නිෙයෝජිතයා හැටියට ෙපනී සිටිනවාද කියලා. මෙග් 
අදහස අනුව නම් රූපවාහිනීය ෙපනී සිටින්ෙන් පතිකලාෙව් 
නිෙයෝජිතයා හැටියටයි.  ෙටලි නාට්ය කියන කලා ශානරය 
ගත්ෙතොත්, අද ඒක "වැල්  ෙටලිය" කියන පඩංගු නාට්ය ගණයට 
තල්ලු ෙවලා ගිහින් තිෙබනවා. අෙප් ජාතික රූපවාහිනීය ෙහෝ 
ස්වාධීන රූපවාහිනීය කියන ෙම් ආයතන ෙදකට පමණයි අඩුම 
වශෙයන් ඒක සීමා කරන්න පුළුවන් කියන පතිපත්තියකට යන්න 
 පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙකොටස් 100කින් එහා ෙපන්වන්ෙන් 
නැහැ කියන තැනට එන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙකොටස් 
ගණනත් එහාට ෙමහාට වුණු අවස්ථා තිබුණා. හැබැයි, අපි ඒ 
පතිපත්තියට ගිහින් තිෙබනවා. නමුත්, ෙම් "වැල් ෙටලිය"ත් එක්ක 
ෙම් ක්ෙෂේතෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන පශ්න, සූරා කෑම, බාල භාණ්ඩ 
එළියට ඒම කියන ඒ ඔක්ෙකෝම ටික තිෙබනවා. කලාෙව් 
නිෙයෝජිතයා හැටියට රූපවාහිනීය කියන මාධ්යය වැඩ කරන්ෙන් 
නැහැ කියන එකයි මෙග් අදහස. අන්න ඒක පිළිෙගන අපි 
ෙමොකක් ෙහෝ උත්තරයක් ෙහොයන්න සූදානම් ෙවමු කියන එකයි 
මෙග් අදහස. 

“Reality” කලාව ගත්ෙතොත්, අද හැම මාධ්යයකටම ඒක 
වසංගතයක් වාෙග් ෙබෝෙවලා තිෙබනවා, ෙගෝලීය පරිමාණෙයන්. 
නමුත් “reality” වැඩසටහන්වල වින්දන කර්මාන්තය ගත්ෙතොත්, 
ෙමච්චර කාලයක් - විෙශේෂෙයන්ම ෙම් නූතන යුගෙය් - අපි 
ෙබොෙහෝම මහන්සිෙයන් හදා ගත්ත සංස්කෘතික භාණ්ඩාගාර උලා 
කන සුකර චර්යාවකයි නිරත ෙවලා ඉන්ෙන්. ෙම්ක ඇතුෙළන්ම 
උත්තරයක් ෙසොයා ගන්න පුළුවන්ද කියන පශ්නයත් අපට 
තිෙබනවා. එම නිසා ෙම්වා පිළිබඳව මීට වැඩිය පුළුල් සංවාදයක් 
එක්ක අපි සියලු ෙදනාම වැඩ කරන්න ඕනෑ. ෙම් හැම කලා 
අංගයක්ම ආරක්ෂා කරන කලා සංස්කෘතික සමාජ ව්යාපාරයක් 
ඇතුෙළේ තමයි ෙම්වාට උත්තර ෙසොයා ගන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. රාජ්යයට ඒ ෙවනුෙවන් තිෙබන වගකීෙමන් 
ගැලෙවන්න බැහැ. කලාෙව් අන්තර්ගතයට රාජ්ය ෙමොනම 
විධියකින්වත් මැදිහත් විය යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරන්ෙන් 
නැහැ. 
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ෙහොඳයි.  මෙග් කථාව අවසන් කළ යුතුව තිෙබන නිසා මම 

ෙකටිෙයන් සඳහන් කරන්නම්.  අෙප් චිතපට කර්මාන්තය 
අර්බුදයකට මුහුණ පාලා තිෙබනවා, චිතපට ෙබදාහැරීම 
සම්බන්ධෙයන්. චිතපට සංස්ථාව, අධ්යක්ෂවරු, නිෂ්පාදකවරු සහ 
ක්ෙෂේතෙය් සියලු ෙදනාම එකඟ ෙවච්ච වැඩ පිළිෙවළකට දැන් 
අවතීර්ණ ෙවමින් තිෙබනවා. ෙටලි නාට්ය විකාශනය කිරීෙම්දී 
ඔබතුමන්ලා ෙයෝජනා කරපු ඒ වර්ගීකරණයට අනුව කටයුතු 
කරන්න අෙප් ජාතික නාලිකා ෙදක එකඟ ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ 
වාෙග්ම ජාතික රූපවාහිනිය ෙහෝ ස්වාධීන රූපවාහිනීය ඇතුෙළේ 
ෙම්ක කියාත්මක වුණාට පශ්නය විස ෙඳන්ෙන් නැහැ කියන එකත් 
අපි කියන්න කැමැතියි. තව නාලිකා ෙගොඩාක් තිෙබනවා. එම නිසා 
රූපවාහිනී කර්මාන්තෙය් සිටින සියලු ෙදනාම ඒක රාශී කරෙගන 
ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් යම් පමිතියක්  හදාගන්න අපට පුළුවන්ද 
කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන් අපි කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ඒ 
සඳහා නීතිමය වශෙයනුත් අපි මැදිහත් ෙවනවා. පජාතන්තවාදී 
ජනමාධ්ය නියාමන ෙකොමිසමක් බිහි කරන්නත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අන්න ඒ වාෙග් ෙව්ලාවකදී ෙම් වාෙග් 
වැදගත් අදහස් ඒක රාශි කරෙගන පුළුවන් උපරිම ආකාරෙයන් 
ෙහොඳ, යහපත් සම්මුතීන් හදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙයෝජනාව ජනමාධ්ය අමාත්යාංශයට, අධ්යාපන 
අමාත්යාංශයට සහ සංස්කෘතික අමාත්යාංශයට අදාළ ෙවලා 
තිෙබනවා. ජනමාධ්ය අමාත්යාංශයට ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැඩි 
වගකීමක් පැවෙරන නිසා, ෙම් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් ෙගොඩක් 
කරුණු කාරණා සම්බන්ධෙයන් පතිපත්තිමය සහ කියාමාර්ගික 
මැදිහත්වීමක් කරන්න අපි සූදානම්ව සිටින බවත්  පකාශ කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Sitting is suspended till 1.30 p.m. 

 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්,                            

අ. භා. 1.30ට නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்ப  அமர்  இைடநி த்தப்பட் , பி.ப.130 மணிக்கு மீண் ம் 

ஆரம்பமாயிற் .     
Sitting accordingly suspended till  1.30 p.m.  and then resumed. 

 
[අ.භා. 1.30] 

 
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, අද ඉතා වැදගත් 

ෙයෝජනාවක් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. කලාව, සාහිත්යය, නිෂ්පාදනය, 
ෙවෙළඳාම, කෘෂිකර්මය කියන ෙම් සියලු ෙද් අයිති ෙවන්ෙන් 
"සංස්කෘතිය" කියන සන්දර්භය තුළටයි. හැබැයි, අෙප් රෙට් 
ඉතිහාසෙය් ඉඳලාම "සංස්කෘතිය" අපි නිර්වචනය කරලා 
තිෙබන්ෙන් ඉතාම පටු විධියටයි. සංස්කෘතිය කලාවට, සාහිත්යයට, 
එෙහම නැත්නම් චිතපටයකට, නාට්යයකට වාෙග් ෙදයකට සීමා 
කරලා තමයි තිෙබන්ෙන්.  

හැබැයි, සංස්කෘතිය යනු ෙම් සියල්ෙල්ම සමසත්යයි. රටක 
නිෂ්පාදනය, ෙවෙළඳාම, කලාව, නීතිය, කෘෂිකර්මය කියන ෙම් 
සියල්ෙල් සමසත්යට තමයි සංස්කෘතිය කියලා කියන්ෙන්. ඒක 
තමයි, ඊ.බී.  ටයිලර්ෙග් නිර්වචනය අනුව ''සංස්කෘතිය'' යන්නට 
තිෙබන පුළුල්ම නිර්වචනය. හැම ආණ්ඩුවක් කාලෙය්දීම අපට 
ෙපෙනන්න තිෙබන ෙදයක් තමයි, "සංස්කෘතික කටයුතු" කියන 
එක තුන්වැනි ෙශේණියට පත්ෙවලා තිබීම.  

ශී ලංකාෙව් රාජ්ය සාහිත්ය සම්මාන උෙළල පැවැත්ෙවන දිනය 
අදයි. හැබැයි, ශී ලංකාෙව් සාහිත්ය සම්බන්ධෙයන් තිෙබන 
සාහිත්ය අනුමණ්ඩලයට ෙම් සම්මාන උෙළල පවත්වන්න විධියක් 
නැහැ. අද ඒ  සම්මාන උෙළල පවත්වන්ෙන් සංස්කෘතික 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ උපෙද්ශන මණ්ඩලයක් මගිනුයි. 
සංස්කෘතිය කෑලිවලට කඩලා, ෙදපැත්තට තුන් පැත්තට ෙබදිලා 
තිෙබනවා. "ඔළුව ජපන්, කඳ ජර්මන්, කකුල ඉතාලි" කියලා මා 
හැම දාම කියන  ෙම් කථාව අනුව සාහිත්ය උත්සවය පවත්වන්න 
සාහිත්ය අනුමණ්ඩලයට පුළුවන්කමක් නැහැ. එවන් තත්ත්වයක් 
තුළ, ෙකොළඹට ෙකොටු ෙවච්ච ඇතැම් ඊනියා උගතුන්, බුද්ධිමතුන්, 
කලාකරුවන් කියන අය ෙම් රටට විවිධ නිර්වචන ෙදමින් 
තිෙබනවා. ෙම් රට ෙමොකක් ෙදෝ ෙවනසකට භාජනය වුණාය 
කියලා ඔවුන් කියනවා. හැබැයි, එවැනි තත්ත්වයක් තුළ දරුවන් 
මැරීම, කුඩු විකිණීම, මත් පැන් පානය කිරීම  - ෙම් සියල්ල - අෙප් 
රෙට් වර්ධනය ෙවද්දි ෙකොළඹට ෙකොටු ෙවච්ච, තමන්  ඊ නියා 
බුද්ධිමතුන් යැයි උදන් අනමින් සිටින ඉතාම සීමිත පිරිසක්  යම් 
යම්  නිර්වචන ෙදමින් සිටිනවා.  

පසුගිය රාජ්ය නාට්ය උත්සවය පවත්වපු ෙවලාෙව්දී එතැන 
ෙව්දිකාෙව් නාට්යකරුවන් විෙරෝධතාවක නිරතෙවලා හිටියා. 
නාට්ය අනුමණ්ඩලයට නාට්ය පවත්වන්න අවශ්ය මුදල් නැහැ. 
නාට්ය අනුමණ්ඩලයට ශී ලංකා ෙව් රාජ්ය නාට්ය උෙළල 
පවත්වන්න මුදල් නැහැ. කලාකරුවන් රාජ්ය නාට්ය උෙළල 
පවත්වන තැනට ගිහිල්ලා උද්ෙඝෝෂණ කරනවා. ෙම්ක තමයි, 
අෙප් රෙට් සාමාන්ය තත්ත්වය.  

අපි උෙද් ඉඳලා ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් 
කථාව අහෙගන හිටියා. එතුමාෙග් කථාව ෙබොෙහොම සාරගර්භයි. 
එතුමා ෙරෝගෙය් ලක්ෂණ ඔක්ෙකොම කිව්වා; ෙරෝගී තත්ත්වය 
පිළිබඳව කිව්වා. හැබැයි, ෙම් ෙරෝග නිධානය අපි ෙහොයන්න ඕනෑ. 
ෙම් රෙට්  නැ ෙඟනහිර පළාෙත් යම්කිසි කාලයක් අධ්යාපන 
ඇමතිවරයා විධියට  හිටපු මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙම් සියල්ල 
බැඳී තිෙබන්ෙන් අධ්යාපනෙයන් කියලායි. අද රෙට් ෙකොෙහේ ෙහෝ 
තැනකට ගිෙයොත් - දිය ඇල්ලක් ළඟට ගිෙයොත්, සිහිල් ෙහවණක් 
ළඟට ගිෙයොත්, සුන්දර තැනක් ළඟට ගිෙයොත් - ෙපෙනනවා, ඒ 
තැන්වල බත් කාලා දාලා, අරක්කු බීලා ෙබෝතල් විසි කරලා, 
ෙපොලිතීන්, ප්ලාස්ටික්වලින් ඒ තැන් පුරවලා තිෙබන බව. අපි 
කන්න දන්ෙන් නැති ජාතියක් බවට පත්ෙවලා සිටිනවා. මහ පාෙර් 
හැම දාම මිනිස්සු මැෙරනවා. පාෙර් යන්න දන්ෙන් නැති ජාතියක් 
බවට අපි පත්ෙවලා සිටින්ෙන්. ෙපොදු වැසිකිළියකට ගිෙයොත්, ඒ 
වැසිකිළියට ආපසු කාටවත් යන්න බැහැ. වැසිකිළි යන්න දන්ෙන් 
නැති ජාතියක් තමයි අපි නිර්මාණය කරමින් සිටින්ෙන්. ෙම් 
සියල්ල අධ්යාපනය හා බැඳුණු මූලික කාරණායි. නවීන 
තාක්ෂණෙය් ෙමවලම් ඔස්ෙසේ, ෙසොඳුරු ෙසෞන්දර්යාත්මක විඳීමක් 
ඇති, අනුන්ෙග් දුක ෙබදා ගන්නා, අනුන්ෙග් දුෙක්දී ඇහැට 
කඳුළක් උනන ෙසෞන්දර්යාත්මක දරුෙවකු  බිහි කරන්න අද අපට 
බැරි ෙවලා තිෙබනවා. හැම ෙකනාම කල්පනා කරන්ෙන් 
අධ්යාපනය යනු විභාග සමත් කිරීෙම් කියාවලියක් කියලායි. විභාග 
සහතිකයක් අෙත් තිෙබනවා. හතරැස් ෙකොළයක්; හතරැස් පන්ති 
කාමරයක්; හතරැස් අධ්යාපනයක්. විභාග සහතිකය අරෙගන 
ඉන්නවා. "විභාගය සමත්, ජීවිතය අසමත්" දරුවන් තමයි ෙම් බිහි 
කරලා සිටින්ෙන්. ඒ නිසා සංස්කෘතිෙය්, කලාෙව් කඩා වැටීමට 
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මූලික කාරණය ෙවලා තිෙබන්ෙන් අධ්යාපනයයි. හැෙමෝම ෙම් 
ගරු සභාෙවන් එළිෙය් ඉඳෙගන කථා කරන්ෙන් විභාග පතිඵලයක් 
ගැන;  ඉස්ෙකෝෙල් ෙගොඩනැඟිල්ලක් ගැන; ෙඩස්ක් - පුටු ගැන; 
ගුරුවරයා ගැන. අද ගුරුවරු කී ෙදෙනකුට ෙසෞන්දර්යාත්මක 
විඳීමක් තිෙබනවාද, කියවීමක් තිෙබනවාද කියලා අපි අහන්න 
කැමැතියි. ඒ නිසා ෙම් රෙට් පවතින අධ්යාපනෙය් යම් කිසි 
ෙවනසක් ෙනොකර, කවර ෙහෝ ජාතික මට්ටෙම් වැදගත් 
ෙවනස්කමක් කරන්න හැකිෙවයි කියලා මම කල්පනා කරන්ෙන් 
නැහැ. එම නිසා අෙනකාෙග් දුක්ඛ ෙදෝමනස්සයන්ට අසංෙව්දී 
වන, මනු සතුන් කියන ෙදපා සතුන් නිර්මාණය කරන ෙමම 
අධ්යාපන කියාවලිය ෙවනස් කරන්ෙන් නැතිව අපට යහපත් රටක්, 
සංස්කෘතියක් හදන්න පුළුවන් වන්ෙන්  නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි කලාකරුවන් ගැන 
කථා කරනවා; සාහිත්යකරුවන් ගැන කථා කරනවා. හැබැයි, ෙම් 
රෙට් සාහිත්යකරුෙවක් යම් ගන්ථයක් නිර්මාණය කළාට පසුව 
ඔහුට ලැෙබන්ෙන් ඒ ෙපොෙත් අෙළවිෙයන් සියයට 10ක 
ෙකොටසක්- සියයට 10ක අනුපාතයක්- පමණයි. එතෙකොට ෙපොත් 
ෙවෙළඳාම් කරන ෙවෙළඳ මහත්මයාට;  ව්යාපාරිකයාට  සියයට 
40ක මුදලක් ලැෙබනවා. එතෙකොට නිර්මාණකරුවාට 
ලැෙබන්ෙන්, සියයට 10යි, ෙපොත ෙවෙළඳාම් කරන පුද්ගලයන්ට 
සියයට 40යි. එවැනි තත්ත්වයක් තුළදී නිර්මාණකරුවාෙග් අයිතිය 
ෙමොකක්ද? ඒ නිසා ෙකොයි ආණ්ඩුෙවන් හරි, ෙම් ආණ්ඩුෙවන් හරි- 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සංස්කෘතික ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් 
නැහැ. සංස්කෘතික ඇමතිවරු කිහිප ෙදෙනක්ම ඉන්නවා. ෙමොකද, 
ඒ අමාත්යාංශෙය් කාර්යයන් ෙබදිලා ගිහිල්ලා තිෙබන නිසා. නමුත් 
දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් වගකිවයුත්ෙතක් නැහැ. ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටින මන්තීවරුන්ටයි මම ෙම් කථා කරමින් ඉන්ෙන්.-  
කරුණාකරලා අපි ෙම් ෙවනස්කම කරන්න ඕනෑ. 
නිර්මාණකරුවාෙග් ෙපොෙත් අෙළවිෙයන් ඔහුට එන ආදායම  
සියයට 10යි, ෙපොත් විකුණන පුද්ගලයාට සියයට 40යි වුණාම 
නිර්මාණකරුෙවක් පවතින්ෙන් ෙකොෙහොමද? එම නිසා ඔහුෙග් 
අභිමානය, ෙගෞරවය රැක ගත යුතුයි.  

ෙම් මාසෙය් ෙකොළඹ ෙපොත් පදර්ශනයක් පවත්වන්න පටන් 
ගන්නවා. හැබැයි, එතැනට ගිෙයොත් එකිෙනකාෙග් ඇ ෙඟ් 
හැප්ෙපන තරමටම අති විශාල ජනගහනයක් ඉන්නවා. එතැනට 
එන වැඩි පිරිසක් ෙපොත් කියවන්නන් ෙනොෙවයි. වැඩි ෙදෙනක් 
එතැනට එන්ෙන් ඒ ෙපොත්වල මිල ගණන් අහලා, එතැන තිෙබන 
ෙතෝෙසේ කෙඩන් ෙතෝසයක් කාලා, ෙකොත්තු ෙරොටි කෙඩන් 
ෙකොත්තුවක් කාලා යන්නයි.   ෙපොත් බලන්න නම් පිරිසක් 
ඉන්නවා. නමුත්, ෙපොත් කියවීෙම් සංස්කෘතියක් ශී ලංකාව තුළ 
නැහැ. ඒකට ෙහේතුව වන්ෙන්, අෙප් රෙට් පවතින පාසල් අධ්යාපන 
රටාවයි. ෙසොඳුරු ෙසෞන්දර්ය දර්ශනයක් නැති, විඳීමක් - හැඟීමක් 
නැති පරපුරක් අපි බිහි කරමින් ඉන්නවා. අපි ඔක්ෙකෝම 
අධ්යාපනය ෙයොමු කරන්න හදන්ෙන් වෘත්තීය අභිමුඛ පාඨමාලා 
සඳහායි. අපි කථා කරමින් ඉන්ෙන් තාක්ෂණික ෙමවලම් තුළින් 
සන්නද්ධ දරුෙවකු හදන්නයි. හැබැයි, මනුස්සකම් ඇති, ෙදපා 
සෙතක් ෙනොවන දරුෙවකු  අධ්යාපනෙයන් හදන තාක් කල් ෙම් 
ෙවනස්කම කරන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. දැන් සමහර 
ෙවලාවට කියන්ෙන්, "සල්ලි නැහැ" කියලායි. පසුගිය යුගෙය්දී 
අපට එල්ල වුණු ෙචෝදනාවක් තමයි, "එතෙනෝල්කාරයින්ට උදව් 
කළා" කියන එක. එතෙනෝල්කාරයන් කවුද? කුඩු කාරයන් කවුද? 
"රජපක්ෂ ෙරජිමය" කියලායි කිව්ෙව්. හැබැයි, ශී ලංකාවට 
ෙගන්වන එතෙනෝල් ලීටරයකට රුපියල් 200ක් අය කරපු බද්ද 
ෙම් ආණ්ඩුෙවන් රුපියල් 10 දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා. ආණ්ඩුව 
එතෙනෝල් බද්ද අඩු කිරීෙමන් පමණක් රුපියල් ෙකෝටි 1,800ක 
පාඩු ලබනවා. හැබැයි, නාට්ය උෙළල කරන්න සල්ලි නැහැ. 

සාහිත්ය අනුමණ්ඩලයට මැදිහත්වීමක් නැහැ. හැබැයි, 
එතෙනොල්කාරයින් ආනයනය කරන එතෙනෝල් ලීටරයකට  
රුපියල් 200ක් අය කරපු බද්ද රුපියල් 10 දක්වා අඩු කරන්න 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. රෙට් සංස්කෘතියට, කලාවට, එවැනි 
වැදගත් කාර්යන්වලට ෙවන් කරන්න මුදල් නැහැ. ඒක තමයි ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් යථාර්ථය. හැබැයි, ඔවුන් එදා දින 100 වැඩ සටහනින් 
අලුත් රටක් හදන්න-  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Lucky Jayawardana to the Chair? 
 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair. 
 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 

 

විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

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

 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

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

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙහොඳයි, මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  ගරු සංස්කෘතික 

ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් සභාෙව් නැති වුණත්, ෙම් 
ෙඛ්දවාචකය නිවැරදි කරන්න ෙම් ආණ්ඩුව කටයුතු කරනවා 
ඇතැයි කියා මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

අෙප් සාලය මැද්ෙද් තිෙබන රූප ෙපට්ටිෙයන් හැමදාම  
ෙපන්වමින් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේ තිෙබන ෙටලි නාට්යද? 
ඉන්දියාෙව් ෙටලි නාට්ය. පසුගිය කාලෙය්ම ෙම් ෙටලි නාට්ය 
ක්ෙෂේතය ෙකොරියන්කරණයට ලක් කරලා තිබුණා. මම දැක්කා, ඒ 
කාල ෙය් ''සුජාත දියණි'' ෙටලි නාට්යය ෙපන්වන ෙකොට, ෙම් රෙට් 
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[ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා] 
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ගැහැනු ළමයි ෙකොණ්ෙඩ් පීරුෙව් සුජාත දියණිය වාෙග් බව. ඒ 
වාෙග් ෙලොකු ෙපොල් කටු හැන්දක් වාෙග් එකක් ෙකොණ්ෙඩ් 
ගහෙගන ගියා. එතෙකොට ශී ලංකාෙව් ඉඳෙගන අෙප් ෙද්ශීය 
සංස්කෘතිය ගැන කථා කරන අය අනුකරණය කරමින් තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? අපි හැන්දෑවට රූපවාහිනී ෙටලි නාට්ය මාලාව බලන්න  
ගිෙයොත් සාලය මැද්ෙද් ෙමොකක්ද, තිෙබන්ෙන්? ඉන්දියාෙව් 
නැත්නම් ෙකොරියාෙව් මධ්යම පාන්තික පවුලක ඕපාදූප ටිකක්. ෙම් 
ඕපාදූප නරඹලා චින්තනය පළල් ෙවයිද?  රසඥතා ඥානය දියුණු 
ෙවයිද? එෙහම නැත්නම් ෙසොඳුරු විඳීමක් ඇති කර ගන්න පුළුවන් 
ජීවන දෘෂ්ටියක් ඇති ෙවයිද? ඥාන මණ්ඩලය පුළුල් ෙව්විද? අෙප් 
ෙටලි නාට්ය ක්ෙෂේතෙයන් ෙම් ලාභදායි ෙකොරියානුකරණයත්, 
ඉන්දියානුකරණයත් ඉවත් කළ යුතුය කියා මම ෙයෝජනා කර 
සිටිනවා. කවුරුන් ෙහෝ වග කිව යුත්ෙතක් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
තීරණයක් ගත යුතුයි. එෙහම ෙනොකෙළොත්, ශී ලංකාෙව්                 
ෙටලි නාට්ය නිෂ්පාදන කියාවලියත් අඩ පණ                                  
ෙව්වි. ෙකොරියානුකරණයයි, ඉන්දියානුකරණයයි නිසා 
"දඬුබස්නාමානය", "ෙබෝගල සවුදිරිස්", "මහතලා හටන", "රිදී 
ඉට්ටංකරය" ආදි අපූරු නිර්මාණශීලි ගුණාංගයන් සහිත, අපූරු 
ෙසෞන්දර්යාත්මක ගීත ඥානයක් සම්පාදනය කළ හැකි උත්තුංග 
කලා නිර්මාණ අද බිහි ෙනොවන තැනට ෙම් රට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

අෙප් සිනමා ඉතිහාසෙය්, 1940 ගණන්වල, 1950 ගණන්වල, 
1960 ගණන්වල සිනමාවත් ෙම් තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිබුණා. 
පසුව එය යම් පමාණයකින් මිදුණත්, සිනමාශාලාවලට අද 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද සිනමාශාලා දවසින් දවස, 
පැෙයන් පැය කුඩා ෙවමින් තිෙබනවා; කෑල්ෙලන් කෑල්ල ෙවනත් 
ව්යාපාරවලට යමින් තිෙබනවා. ෙපොත් විකුණපු තැන්වල මස් 
විකුණන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා; මත්පැන් විකුණන්න පටන් 
ෙගන තිෙබනවා. ෙපොත් කඩ, මත්පැන් කඩ වන විට; ෙපොත් කඩ, 
මස් කඩ වන විට ෙම් රෙට් ෙසෞන්දර්ය ඥානය පුළුල් වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, විඳීෙම් ශක්තිය පුළුල් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද, කියවීෙම් 
ශක්තිය වැඩි දියුණු වන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ගුරුවරයා පවා කියවන්ෙන් 
නැහැ. ඔවුන්ට සාහිත්ය කෘති කියවීෙම් පුරුද්දක් නැහැ. ඒ 
ෙඛ්දවාචකය අද තිෙබනවා. අපි ගීතයක් ගනිමු. අද ගීතයක 
නිර්මාණශීලි ගුණය ගැන කවුද හිතන්ෙන්? අද නව තාක්ෂණික 
ෙමවලම් ඔස්ෙසේ, නව තාක්ෂණික කියාවලිය ඔස්ෙසේ ෙබොෙහෝ 
ගායකෙයෝ බිහි ෙවනවා. හැබැයි, අද අපට මතක හිටින ගීතයක්, 
කවියක් නැති තරම්. අපි තවමත් ෙමොහිදින් ෙබග්ෙග් ගීත, රුක්මණී 
ෙද්විෙග් ගීත, මිල්ටන් ෙපෙර්රාෙග් ගීත, ෙජෝතිපාලෙග් ගීත, 
එම්.එස.් පනාන්දුෙග් ගීත කියනවා. අපි එම ගීත  අහනවා. අදත් අපි 
හිමින් හිමින් මුමුණන්ෙන් ඒ ගීතයි. නමුත්, අද තිෙබන අලුත් ගීත 
ෙමොනවාද? ඊෙය් ෙපෙර්දා අලුත් ගීතයක් මට ඇහුණා. ඒ, "පත්තර 
පිටුවක ඔතලා තිබුණා..." කියන ගීතයයි. පත්තර පිටුවක ඔතා 
තිෙබන්ෙන් පාන් භාගයක්වත්ද කියා මා සිතුවා. බලන ෙකොට, ඒ 
ෙපේමය ලු. ෙපේමයයි පත්තර පිටුවක ඔතලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක 
තමයි නූතන සාහිත්යෙය් -ගීත සාහිත්යෙය්- බිඳීම. ෙමය විෙව්චනය 
කරලා බැහැ. ෙමහි ෙරෝග ලක්ෂණය ගැන කථා කරලා බැහැ. අපි 
ෙරෝග නිධානයට විසඳුමක් දිය යුතුයි. අද තිෙබන බරපතළම 
කාරණය මා කියන්නම්. ෙම් ෙවලාෙව් අධ්යාපන අමාත්යතුමා 
සිටියා නම් ෙහොඳයි. කරුණාකර ගුරු පුහුණුෙව් ෙවනසක් ඇති 
කරන්න. ෙම් ෙලෝකය ෙවනස් කරන්න ඕනෑ නම් අධ්යාපනය 
ෙවනස් කරන්න අපි ලෑස්ති ෙවමු. එෙහම නැත්නම්, කවදාවත් ෙම් 
ෙඛ්දවාචකෙයන් ගැලෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසේයා සෙදව්මි ළදැරියෙග් 
මරණය අපි ඇති ෙවන්න වික්කා. ෙම් රෙට් සියලු මාධ්ය ඒ ගැන 
කථා කළා. උද්ෙඝෝෂණ පවා පැවැත්වුණා. දැන් දරුවන් මරන්ෙන් 
නැද්ද? පසුගිය කාලෙය් අපට ෙචෝදනා කළා, මත් දව්ය, මත් කුඩු, 

එතෙනෝල් ගැන කියමින්. ඒ සියලු ෙචෝදනා අප මත දමලායි 
තිබුෙණ්. දැන් එතෙනෝල් නැද්ද? දැන් මත් දව්ය නැද්ද? දැන් මත් 
කුඩු අල්ලන්ෙන් නැද්ද? දැන් ෙක්රළ ගංජා අල්ලන්ෙන් නැද්ද? ඒ 
සියල්ල අද එදාටත් වඩා ඉතා පළල් විධියට -ඉතා පුළුල් විධියට- 
ෙම් රෙට් සිද්ධ ෙවනවා. අපි සංසක්ෘතිය ගැන කථා කරලා, කලාව 
ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ, නාට්ය අනුමණ්ඩලයට රාජ්ය 
නාට්ය උත්සවය පවත්වන්න බැරි නම්; සාහිත්ය අනුමණ්ඩලයට 
රාජ්ය සාහිත්ය උත්සවය පවත්වන්න බැරි නම්. එෙහම නම්, 
සංස්කෘතිය සහ කලාව ෙවනුෙවන් ෙම් ආණ්ඩුව කුමක් කරමින් 
සිටින්ෙන්ද? එදා දින 100 වැඩසටහනට ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනා 
සහ ෙපොෙරොන්දු, ෙකෝ දැන්? අෙප් මරික්කාර් මන්තීතුමා නම් 
හයිෙයන් හිනා ෙවනවා. හැබැයි, මා ෙම් කියන ෙද් ෙහොඳින් මතක 
තියාගන්න. අද  ෙදමව්පියන්ෙගන් වැඩි ෙදෙනකු සාලය මැද්දට 
ඇවිල්ලා කල්පනා කරන්ෙන්, අර ස්ටාර්ස්වලට, ෙම් ස්ටාර්ස්වලට, 
සුපර් ස්ටාර්ස්වලට දරුවන් යවන්න මිස යහපත් මනුෂ්යයන් 
කරන්න ෙනොෙවයි; යහපත් දර්ශනයක් ඇති, ජීවන දෘෂ්ටියක් ඇති 
දරුවන් හදන්න ෙනොෙවයි. ස්ටාර්ස්ලා හදන්න තමයි ෙම් රෙට් 
ජනතාව කල්පනා කරන්ෙන්. එෙහම ෙවන්ෙන් ෙමොකද? අද මාධ්ය 
ඔස්ෙසේ උෙද් ඉඳන් රෑ වන කල්ම 'සුපර් ස්ටාර්ස්ලා ෙවන්න ඕනෑ' 
කියන චින්තනය තමයි ජනතාවට සපයන්ෙන්.  
 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාහිත්යකරුවන් ෙවනුෙවන්, 
සාහිත්ය නිර්මාණකරුවන් ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන සියයට 10 
ෙවනුවට එය අඩු තරමින් සියයට 25 දක්වා වැඩි කරන්න අපට 
බැරි නම්, නාට්ය අනුමණ්ඩලයට රාජ්ය නාට්ය උත්සවය 
පවත්වන්න බැරි නම්, සාහිත්ය අනුමණ්ඩලයට රාජ්ය සාහිත්ය 
උත්සවය පවත්වන්න බැරි නම් සාහිත්ය ගැන කථා කරලා 
ෙමොකටද? රාජ්ය සාහිත්ය සම්මාන උෙළල පවත්වන අද දවෙසේ මා 
කියන්න ඕනෑ, රාජ්ය සාහිත්ය උත්සවය පවත්වන්ෙන් සංස්කෘතික 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ උපෙද්ශක මණ්ඩලයක් මඟින් බව. 
සාහිත්ය අනුමණ්ඩලයට කුමක්ද සිදු වුෙණ්, නාට්ය අනුමණ්ඩලයට 
කුමක්ද සිදු වුෙණ්, කලාවට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්, සංස්කෘතියට 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියා අපි සිතා බලමු. එෙසේ ෙයෝජනා කරමින්, 
මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි.              

 
[අ.භා. 1.44] 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව් ගරු අනුර දිසානායක මහතා ෙගන ආ ෙයෝජනාවට 
අදාළව කථා කිරීමට මටත් අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව මා 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. කලාව යනු 
සංෙව්දනාව හා මෙනෝභාව ආමන්තණය කරන මූලිකාංග 
දැනුවත්ව, පිළිෙවළකට සකස් කරන කමෙව්දයයි කියන එක අපි 
ඉස්ෙසල්ලාම අවෙබෝධ කර ගන්න ඕනෑ. ෙම් වාෙග් වැදගත් 
මාතෘකාවකදීත් සමහර උදවිය ෙද්ශපාලන පාට, පක්ෂ 
කණ්ණාඩිවලින් බලා කථා කිරීම ගැන අෙප් කනගාටුව පකාශ 
කරන ගමන් කලාෙව් ඉතිහාසය පිළිබඳව යම් කිසි අවෙබෝධයක් 
ලබා ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි කියා මට හිෙතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඈත අතීතෙය්දී අෙප් මහා දා 
ගැබ්, ෙවෙහර-විහාරස්ථාන සෑදීම පිණිස කැටයම් කලාව වාෙග්ම 
චිත කලාව ෙයොදා ෙගන තිෙබන ආකාරෙයන්ම අෙප් කලාෙව් 
ඉතිහාසය මැනවින් විදහා ෙපන්වනවා. ඒ එක්කම සඳකඩ පහණ, 
ඉසුරුමුණිය, ඇම්බැක්ෙක් ලී කැටයම්, සීගිරි චිත, දඹුලු විහාරෙය් 
සිතුවම් වාෙග්ම තිවංක පිළිම ෙගයි තිෙබන චිත දිහා බැලුවාම, 
කලාව තුළින් ලංකාෙව් සංස්කෘතිය ෙපෝෂණය වුණු ආකාරයත් 
අපට අවෙබෝධ කර ගන්න පුළුවන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පසු කාලීනව 1800 වර්ෂෙය්දී පමණ පිලිප්පු සිංෙඤෝ 
මහත්මයා නාඩගම් කලාව ෙගනැල්ලා අෙප් කලාව ෙපෝෂණය 
කළා. ඒ හරහා කලාව කියන්ෙන් එකතැන පල් ෙවන ෙදයක් 
ෙනොවන බව ෙපන්නුවා. ඉන් පසුව ෙජෝන් ද සිල්වා මහත්මයාෙග් 
මැදිහත්වීෙමන් නූර්ති කලාවත්, ෙව්දිකා නාට්යයත් ෙගනැල්ලා 
කලාව තවදුරටත් ඉස්සරහට ෙගන ගියා. ඊට පසුව 1870 වර්ෂෙය්දී 
පමණ ෙපොඩිසිරිනා ගුරුන්නාන්ෙසේෙග් මූලිකත්වෙයන් රූකඩ 
නාට්ය කලාව ලංකාවට ෙගන ඒම නිසා කලාෙව් තවත් පැතිකඩක් 
විවෘත ෙවන්න පටන් ගත්තා. ඉන් අනතුරුව 1906 වර්ෂෙය්දී 
ගැමෙෆෝන් සංගීතය පැමිණීමත් එක්ක අෙප් රට තුළ ගීත කලාව 
ස්ථානගත ෙවන්න පටන් ගත්තා. ඊට පසුව 1925 වර්ෂෙය්දී Radio 
Ceylon ආයතනය ආරම්භ වුණා. ඒ වාෙග්ම 1947 වර්ෂෙය්දී 
නිර්මාණය වුණු  "කඩවුණු ෙපොෙරොන්දුව" නම් පළමුවැනි 
චිතපටයත් එක්ක සිනමා කලාව ලංකාව තුළට එන්න පටන් 
ගත්තා. එෙහම ඇවිල්ලා 1979 වර්ෂෙය්දී ස්වාධීන රූපවාහිනී 
ෙසේවය ආරම්භ වුණා. අද ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළ මහත්වරුන් 
ෙමෙසේ විෙව්චන එල්ල කළත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් 
යටෙත් තමයි සව්ාධීන රූපවාහිනී ෙසේවය ආරම්භ කෙළේ. ඊට පසුව 
1982 වර්ෂෙය්දී ජාතික රූපවාහිනී ෙසේවය ආරම්භ කිරීමත් එක්ක 
"දිමුතු-මුතු" ෙටලි නාට්යය විකාශනය වුණා. ඒත් එක්කම ෙටලි 
නාට්ය කලාෙව් ආරම්භයත් සිදු වුණා. 

ෙමන්න ෙම් ආකාරයට විවිධ පැතිකඩවලින්, විවිධ ආරවලින් 
ලංකාෙව් කලාව ඉස්සරහට දියුණු වී ෙගන ආවා. නමුත් ගරු අනුර 
දිසානායක මැතිතුමා ෙගන ආ ෙයෝජනාෙව් සඳහන් පරිදි සැබෑ 
ෙලසම අද ෙවනෙකොට අෙප් රෙට් කලාව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා 
නැහැ කියන එක කවර පක්ෂයක සිටියත් අපත් පිළිගන්න ඕනෑ. 
කලාෙව් අනාගතය පිළිබඳව විශාල අවදානමක් තිෙබනවා. කලා ව 
හිරවීම පිළිබඳව අපට විශාල බලපෑමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමන්න ෙමෙහම වුෙණ් ඇයිද කියන කාරණය සම්බන්ධව අපි 
විෙශේෂෙයන්ම බලන්න ඕනෑ. අද පවතින තාක්ෂණෙය් දියුණුව 
ගත්තාම, ඒකට අනුගත ෙවන විධියට අපෙග් සිනමා කලාව සහ 
සංගීත කලාව සැකසී තිෙබනවාද කියන එක බලන්න ඕනෑ. 
ලංකාෙව් සංගීත ක්ෙෂේතෙය් මහා ෙයෝධෙයෝ තුන්ෙදෙනකු සිටියා. 
ඒ තමයි ආනන්ද සමරෙකෝන් මහත්මයා, සුනිල් ශාන්ත මහත්මයා 
සහ පණ්ඩිත් අම රෙද්ව මහත්මයා. ආනන්ද සමරෙකෝන් මහත්මයා 
ස්වතන්ත ගීත කලාවක් නිර්මාණය කරනෙකොට, සුනිල් ශාන්ත 
මහත්මයා එදා වැළලී යන්න ගිය සංගීත කලාව ෙගොඩ දමන්න 
උත්සාහ කළා. නමුත් ඔවුන් ෙදෙදනාටම ඒ ඌනපූරණය කරන්න 
බැරි ෙවනෙකොට පණ්ඩිත් අමරෙද්වයන් ඇවිල්ලා තමයි අපටම 
අනන්යතාවක් සහිත ෙද්ශීය සංගීත කලාවක් නිර්මාණය කරලා 
ඉස්සරහට ෙගන ගිෙය්. හැබැයි, ඉන් පසුව අපට ඒ ආෙරට සංගීත 
කලාව දියුණු කරන්න පුළුවන් වු ණා ද කියන ගැටලුව තිෙබනවා. 
අමරෙද්ව මහත්මයාෙගන් පසුව බිහි වුණු ආචාර්ය වික්ටර් 
රත්නායක, නන්දා මාලිනී, විශාරද සුනිල් එදිරිසිංහ කියන මහත්ම, 
මහත්මීන් සැලකිය යුතු පමාණයකින් ඉදිරියට ගියත්, අද ෙම් 
කාලය -වර්තමානය- ෙවනෙකොට එෙහම චරිත සිටිනවාද, එෙහම 
නිර්මාණ  බිහි කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයන් සිටිනවාද, එෙහම 
නිර්මාණ බිහි ෙවනවාද කියා ගැටලුවක් තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම කසුන් කල්හාර කියන ගායකයා යම් 
පමාණයක උත්සාහයක් ගත්තත්, අෙප් සංගීත කලාව, 
විෙශේෂෙයන්ම සිංහල ගී ෙකත මියැෙදන්න පටන් ගත්ෙත් එවැනි 
නිර්මාණ බිහි ෙනොවන වකවානුවක් නිර්මාණයවීමත් එක්කයි. ඒ 
නිසා ෙම් සඳහා විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය පතිපත්තියක් සකස් කර 
රාජ්ය අනුගහයක් ලබා ෙදන කිසියම් වැඩ පිළිෙවළක අවශ්යතාවක් 
තිෙබනවා කියා මා හිතනවා.  

පසුගිය කාලෙය් විෙශේෂෙයන්ම "millennium" කියන 
සංකල්පයත් එක්ක මුදල් තිෙබන අය සංගීත ක්ෙෂේතයට ඇවිල්ලා 
ෙකොණ්ඩය  "ෙජල්" කරලා, ෙලොකු ෙඩනිමක් ඇඳෙගන තමන්ට 
කැමැති විධිෙය් සිංදු ටිකක් ලියාෙගන, එෙහම නැත්නම් ෙමොනවා 
ෙහෝ කුණුහරුපයක් ලියාෙගන තමන්ට ඕනෑ විධියට music video  
කරලා ඒවා නිර්මාණ බවට පත් කළා. ඒ නිසා අද ෙවනෙකොට 
music video  සම්මාන උෙළළවල් පවත්වන තත්ත්වයට අෙප් රට 
පත්වීම අෙප් රෙට් සංගීතෙය් විශාල අභාග්යයක් කියායි මා නම් 
හිතන්ෙන්. 

සිනමාව ගැන කථා කරන විට සිනමාශාලා ගැන කියන්නම 
ෙවනවා. 1983 විතර සිනමාශාලා තිබුණා, 279ක් විතර. අද ෙවන 
ෙකොට ඒක 150කට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව, අෙප් 
සිනමාශාලා ඩිජිටල්කරණය ෙනොවීමයි. තවම පනෙත් තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? පනෙත් තිෙබන්ෙන්, මිලිමීටර් තිසප්ෙහේ Celluloid 
චිතපට සම්බන්ධෙයනුයි. පසුගිය අවුරුදු 20 තිස්ෙසේ ආණ්ඩු කරපු 
කාටවත් ෙම් පනත ෙවනස් කරන්නවත් බැරි ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙබොම්බාෙය් තිෙබන Celluloid සංස්කරණ මධ්යස්ථාන නැති 
වුෙණොත් ලංකාෙව් චිතපට කර්මාන්තය ඉවරයි; සම්පූර්ණෙයන්ම 
මියැෙදනවා.  

රුපියල් ලක්ෂ 50ක්, 80ක් පමණ වියදම් කරලා 
සිනමාශාලාවක් ඩිජිටල්කරණය කරන්න පුළුවන්. එෙහම රාජ්ය 
මැදිහත් වීමක්, අනුගහයක් ලැබිය යුතුයි. රජයට පතිපත්තිමය 
වශෙයන් චිතපට නිෂ්පාදනය කරන්න මැදිහත් ෙවන්න බැරි 
වුණාට චිතපට කර්මාන්තෙය් පුනරුදය සඳහා මැදිහත් වීමක් ලබා 
දීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා. ඒ කාරණයත් සංස්කෘතික කටයුතු 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවන්න අපි කැමැතියි. 
ෙමොකද, ලංකාෙව් ඩිජිටල්කරණය කරපු චිතපටලශාලා ෙදකයි 
තිෙබන්ෙන්. ඩිජිටල්කරණයට ෙනොගිෙයොත් ලංකාෙව් සිනමා 
කාර්මාන්තය සම්පූර්ණෙයන්ම අඳුරු යුගයකට යන එක 
නවත්වන්න බැහැ.  

මම තවත් කාරණයත් කියන්න ෙම්ක අවස්ථාවක් කර 
ගන්නවා. ෙමවැනි බාධක, ගැටලු ගණනාවක් තිෙබද්දී ෙම් 
කර්මාන්තය ඉස්සරහට ෙගන යන්න අන්තිම අවුරුදු පෙහේදී විතර 
ලංකාෙව් සිනමාකරුවන්  විශාල උනන්දුවක් ගත්තා. එෙහම නම් 
රජයක් හැටියට අපට වග කීමක් තිෙබනවා, ඒ කර්මාන්තකරුවන් 
ගන්නා වූ උත්සාහයට රාජ්ය මැදිහත් වීමක් කරන්න. "මැදිහත් 
වීම" කියලා කියන්ෙන් රජෙයන් අවශ්ය සහෙයෝගය ලබා දීලා 
ඔවුන්ව ඉස්සරහට ෙගන එන එකයි. ගරු විමලවීර දිසානායක 
මැතිතුමා ඇහුවා, "ෙම් ආණ්ඩුව ෙමොනවාද කරන්ෙන්?" කියලා. 
අපි ෙනොෙවයි ෙමොකුත් කරලා නැත්ෙත්. ෙමොකුත් කරලා නැත්ෙත් 
එතුමන්ලායි.  

2013 සැප්තැම්බර් මාසෙය් එවකට හිටපු ඇමතිතුමා පකාශ 
කළා, "සිනමාශාලා ඩිජිටල්කරණය කරනවා" කියලා. ඊට පස්ෙසේ 
2014 ෙපබරවාරි 19වැනි දා අරලියගහ මන්දිරයට කලාකරුවන් 
සියලු ෙදනාම ෙගන්වලා, රාතී ෙභෝජන සංගහයක් දීලා, පත්තෙර් 
ෙලොකු දැන්වීමක් දැම්මා, "ඔන්න, අපි ලබන අවුරුද්ෙද් ඉඳලා 
සිනමාශාලා සියල්ලම ඩි ජිටල්කරණය කරනවා" කියලා. ෙම්වා 
තමයි 'රාජපක්ෂ ෙශෝභන' කියන්ෙන්. අපිද, සිනමාව වැළලුෙව්? 
සිනමාව දියුණු කරන්න ෙද්ශපාලනයට ආපු කට්ටිය ඉන්නවා, 
කලාව දියුණු කරන්න ෙද්ශපාලනයට ආපු කට්ටිය ඉන්නවා. 
පසුගිය ආණ්ඩුෙව් තමයි එෙහම අය ෙගොඩක් හිටිෙය්. නමුත් ඔවුන් 
ඒ කාර්යය සිදු ෙනොකිරීම පිළිබඳව අපි කනගාටු ෙවනවා පමණක් 
ෙනොෙවයි, වර්තමාන රජයටත් අපි ෙයෝජනා කරනවා, ෙම් කටයුතු 
අපි කරන්න ඕනෑය කියලා. ෙමොකද ෙහේතුව? කලාව පිළිබඳව, 
සංස්කෘතිය පිළිබඳව අපට වාෙග්ම අනාගත සමාජයට 
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[ගරු එස්.එම්. මරික්කාර්  මහතා] 



2016 සැප්තැම්බර්  08  

වටිනාකමක් ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්නම් අපට පැවැත්මකුත් නැහැ. 
අන්න ඒ නිසා අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් සංස්කෘතික ඇමතිතුමා  
දැනුවත් කරනවා. එතුමා විවිධ වැඩ පිළිෙවළවල් ගැන කිව්වා. මම 
කියන්ෙන් ඒ වැඩ පිළිෙවළවල්ද, ඵලදායී වැඩ පිළිෙවළවල් බවට 
පත් කරන්න ඕනෑ බවයි. ෙම් නිලධාරින් හදන වැඩ පිළිෙවළ ඒ 
හදලා තිෙබන විධියටම අරෙගන වැඩක් නැහැ.  

ෙම් වැඩ පිළිෙවළ මහ ෙපොෙළොෙව් සාක්ෂාත් කර ගන්න නම් 
ලංකා ව පුරා තිෙබන සංස්කෘතික මධ්යස්ථාන, performing arts 
centres බවට පත් කරලා රජෙය් අනුගහය ලබා ෙදන්න ඕනෑ, 
අනාගත තරුණ පරපුරට ෙම් පිළිබඳව දැනුවත් ෙවන්න ; දැනුම 
ලබා ගන්න; පුහුණුව ලබන්න. විෂය පගුණ කරෙගන ඉන් පස්ෙසේ 
එෙහම කණ්ඩායමක් නිර්මාණය කරනවා නම් අපට ෙම් 
ක්ෙෂේතයට පුහුණුවක් සහ දැනුමක් සහිත පිරිසක් බිහි කරලා ෙම් 
කලාව තව ඉස්සහරට ෙගන යන්න පුළුවන් ෙවයි.  

අපි සංස්කෘතික ඇමතිතුමාට  ෙයෝජනා කරනවා. අෙප් ර ජෙය් 
පතිපත්තිය අනුව, ගුවන් යානා එන්ෙන් නැති මත්තල ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොළ ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක එකතු ෙවලා පවත්වාෙගන 
යනවා නම්, නැව් එන්ෙන් නැති හම්බන්ෙතොට වරාය පවත්වාෙගන 
යනවා නම්  'රන්මිහිතැන්න' සිනමා ගම්මානයත් එෙහම 
පවත්වාෙගන යන්න කියලා. ෙමම සිනමා ගම්මානය  බලන්න 
තවමත් රසිකයන් එනවා.  නමුත් චිතපට ෙකෙරනවා අඩුයි. ඒ 
නිසා ඒ සිනමා ගම්මානයත් තව දියුණු කෙළොත්, ඒ ආශෙයන් 
චිතපට නිෂ්පාදකයන්ට සහනදායී මිලට නූතන පහසුකම් සහිතව 
තමන්ෙග් චිතපට කර්මාන්තය ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන්.  

මාතර - හම්බන්ෙතොට අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදිකිරීෙම් කටයුතු 
දැන් ෙකෙරනවා. ඒක විවෘත කළාම ෙකොළඹ ඉඳලා පැය 
එකහමාරකින් විතර එතැනට යන්න පුළුවන්. ෙපෞද්ගලික අංශයත් 
එකතු ෙවලා 'රන්මිහිතැන්න' සිනමා ගම්මානය තවත් දියුණු 
කරන්න ඕනෑ කියන එක තමයි මෙග් ආකල්පය. එෙහම 
ෙනොවුෙණොත් ෙම් කලාව තවදුරටත් වාණිජකරණය ෙවනවා; 
තවදුරටත් මුදල් ඇති සමාජයකටම පමණක් සීමාවන ෙදයක් බවට 
පත් ෙවනවා.  

පසුගිය කාලෙය් ජාතික රූපවාහිනිෙය් එෙහම නැත්නම් 
ස්වාධීන රූපවාහිනීෙය් ෙටලි නාට්යයක් දාන්න, එක්ෙකෝ ලක්ෂ 
12ක විතර අල්ලසක් ෙදන්න ඕනෑ, නැත්නම් ලිංගික අල්ලසක් 
ෙදන්න ඕනෑ . ඉතින් එෙහම තත්ත්වයක් නිර්මාණය ෙවලා තිබුණු 
රටක තමයි අපි පසුගිය අවුරුද්ද ඇතුළත සිදු ෙවලා තිෙබන 
කියාකලාපය ගැන කල්පනා කරන්ෙන්. දැන් තිෙබන තත්ත්වය 
මාස හයකින් ඇති ෙවච්ච ෙදයක් ෙනොෙවයි. අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ 
ඇති වුණු ෙදයක්.  ෙම් චිතපට  ෙබදා හැරීම ෙපෞද්ගලික අංශයට 
ලබා දීම චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්  
කළ සම්පූර්ණ වැරැදි වැඩක් කියලායි මම හිතන්ෙන්. එය නිසි 
නියාමනයකට යටත්ව කළා නම් අද සිනමා කර්මාන්තයට ෙම් 
තරම් කනගාටුදායක ඉරණමක් අත් ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය අවසන්. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
 කථා කරන්න ෙබොෙහෝ ෙද්වල් තිබුණත්, කාල ෙව්ලාව නැහැ. 

මට තව විනාඩියක් ෙදන්න මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

විෙශේෂෙයන් මා ඉල්ලා සිටිනවා,  ලංකාෙව් ගීත කලාව සහ 
සිනමා කලාව ගැනවත් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්නය 
කියලා.  ෙව්දිකා නාට්ය ගැනත් මා කථා කරන්න කැමැතියි. මට 
මතකයි, මම ජනමාධ්ය අංශෙය් ෙසේවෙය් ඉන්දැද්දී ෙව්දිකා නාට්ය 
උෙළලක් කරන්න එවකට හිටපු ඇමතිතුමියත් එක්ක  කථා 
කළාම, සියලු ෙද්වල් කරලා  අන්තිමට එතුමිය දුරකථන ඇමතුම 
මඟ හැරියා. බැලුවාම ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා ඒක කරන්න එපා කියලා.  ෙම්ක තමයි ඇත්ත 
කථාව. ඒ නිසා ෙව්දිකා නාට්ය ගැන මා ඔයිට වැඩිය කථා කරන්න 
යන්ෙන් නැහැ. නමුත්, රාජ්ය අනුගහය සිනමාෙව් පවර්ධනයටත්, 
ලංකාෙව් සිංහල ගීත කලාව ෙබ්රා ගැනීමටත් මැදිහත් වීම  
අත්යාවශ්ය යුගයකයි අපි දැන් ඉන්ෙන්. ඒ මැදිහත් වීම ලබා 
ෙදනවා කියන්ෙන් පරණ, හැම දාම ඉන්න අයත් එක්ක ෙම් ගමන 
යෑම පමණක් ෙනොෙවයි. ඔවුන්ට අවශ්ය ගරු බුහුමන් ලබා දීලා 
ඔවුන්ෙග් විෂය දැනුම වර්තමාන පරම්පරාවට, අනාගත 
පරම්පරාවට,  අද ෙලෝකයට ගැළෙපන පරිදි  ලබා දීලා ඒ හරහා 
ෙම් ක්ෙෂේතය ඉදිරියට ෙගන යා යුතුයි. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන් 
සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යාංශයට අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාෙව් මන්තීවරයකු හැටියට ෙම් ෙයෝජනා ටික ඒ අදාළ 
ආයතනවලට ලබා දීලා මහ ෙපොෙළොෙව් යථාර්ථයක් වන වැඩ 
පිළිෙවළක් ඔවුන් ලවා කියාත්මක කරවා ගනිමින් ෙමම ක්ෙෂේතය  
ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ලබන අය වැෙයන් මීට වඩා 
මුදල් පතිපාදන  අදාළ ක්ෙෂේතවලට ලබා දීලා ෙම් කටයුතු 
ඉස්සරහට ෙගන යන්නය කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. පාරවල් 
හදනවා වාෙග්ම අෙනක් ෙද්වල් හදනවා වාෙග්ම, සංවර්ධනය 
ෙගෙනනවා වාෙග්ම, තාක්ෂණික විප්ලවය ඇති කරනවා වාෙග්ම 
ඊට සමගාමීව ෙද්ශීය අනන්යතාව පගුණ කිරීම සඳහා ඒ අවශ්ය 
මැදිහත් වීම ෙම් රජය විසින් ලබා දීලා අවශ්ය කටයුතු කරන්න 
කියන එකයි මෙග් ඉල්ලීම. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 මීළඟට, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 1.56] 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් කලාව, 

කලාකරුවන් සහ ජනතාවෙග් රස වින්දනය පිළිබඳව  ගරු අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාවට යම් අදහස ්
දැක්වීමක් කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන සතුටු ෙවනවා.  

ෙම් මාතෘකාව අපි එක අමාත්යාංශයක් ඉලක්ක කරෙගන විවාද 
කරන එකක් ෙනොෙවයි. සෘජුවම ගත්ෙතොත්, ෙමයට ජනමාධ්ය 
අමාත්යාංශය, අධ්යාපන අමාත්යාංශය සහ සංසක්ෘතික කටයුතු 
අමාත්යාංශය අයිතියි. ඒ අනුව, ෙම් කථා කරන මාතෘකාවට අදාළ 
කැබිනට් ඇමතිවරු තුන් ෙදනකුත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරු තුන් 
ෙදනකුත් ඉන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සංස්කෘත 
ශ්ෙලෝකයක් තිෙබනවා ෙමෙහම: 

 
"සාහිත්ය සංගීත කලා විහීනඃ  
ශාක්ෂාත් පශු පුච්ඡවිෂාන හීනඃ  
තෘණං න ඛාදන්නපි ජීවමානඃ  
තද්භාගෙද්යං පරමං පශූනම්"   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එහි ෙත්රුම "සාහිත්ය, සංගීතය වැනි කලාවක් ෙනොදන්නා 
මනුෂ්යයා අං තට්ටුවක්, වලිගයක් නැති හරෙකකු වාෙග්ය. ඔහු 
තණ ෙකොළ ෙනොකනවා පමණි. ඔහු තණ ෙකොළ ෙනොකෑම තණ 
ෙකොළ කන හරකුන්ෙග් වාසනාවක්ය" කියන එකයි. කලාෙවන් 
ෙකනකු විතැන් වුණාට පස්ෙසේ ඔහු අමුම අමු සෙතකු බවට පත් 
වනවා හැර ෙවන ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක තමයි ඒ 
සංස්කෘතික ශ්ෙලෝකෙය් සඳහන් ෙවන්ෙන්.  

අෙනක් සතුන් වාෙග්ම මිනිසුන්ද උපදිනවා; කනවා; ෙබොනවා; 
දුවනවා; පනිනවා; ලිංගික ජීවිතයක් ගත කරනවා; දරුවන් හදනවා; 
දරුවන් වඩනවා. නමුත්, ඊට අමතරව මිනිසාට උරුම වුණු 
සංස්කෘතික ජීවිතයක් තිෙබනවා. ඒ සංස්කෘතික ජීවිතෙය් 
අත්යාවශ්ය ෙදයක් තමයි කලාව.  කලාෙව් විවිධ අංග පිළිබඳව අපි 
අද උදෑසන සිට සාකච්ඡා කළා. සංගීතය, ෙව්දිකා නාට්ය, ෙටලි 
නාට්ය, චිතපට, සාහිත්ය ඇතුළත් කලාෙව් අංග ෙබොෙහොමයක් 
තිෙබනවා.  

අෙප් රෙට් ඉතිහාසය ගත්ෙතොත් අපට ෙපෙනනවා, 
බුත්සරෙණන්, අමාවතුෙරන්, සිදත් සඟරාෙවන්, එෙහම නැත්නම් 
සද්ධර්ම රත්නාවලිෙයන්, සද්ධර්මාලංකාරෙයන් ෙපෝෂණය වුණු 
වසර දහස් ගණනක සාහිත්යයක් අපට තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම 
සීගිරි කුරුටු ගීවලිනුත් දැක්ෙවන ගීතය පිළිබඳ ඉතිහාසයක් කිස්තු 
වර්ෂ පස්වැනි සියවසටත් ෙපර සිට අෙප් රෙට් පැවතිලා තිෙබනවා. 
චිතපට කලාව ගත්ෙතොත්  2017 වන ෙකොට වසර 70ක් සම්පූර්ණ 
වන සිනමා කර්මාන්තයක් අපට තිෙබනවා. එහිම ෙකොටසක් තමයි 
දැන් වසය අවුරුදු 33ක් පසු කරන අෙප් රෙට් ෙටලි නාට්ය කලාව. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් කලා මාධ්යයන්ට වඩා 
ෙම් "ෙටලි නාට්ය" කියන මාධ්යෙය් යම් සුවිෙශේෂත්වයක් 
තිෙබනවා. චිතපටයක් ෙහෝ ෙව්දිකා නාට්යයක් නැරඹීෙම්දී අපි 
ෙතෝරා ගැනීමක් කරනවා. අවශ්ය නම් බලන්න පුළුවන්, අවශ්ය 
නම් ෙනොබලා ඉන්න පුළුවන්. ඒ එන චිතපටයත්, එෙහම නැත්නම් 
ෙව්දිකා නාට්යයත් පසිද්ධ රැඟුම් පාලක මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය සහ 
අවසරය ලබා ෙගනයි එන්ෙන්. ඒ නිසා එතැනිනුත් ෙපරිලා තමයි 
අෙප් ඉස්සරහට එන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙකෙනක් චිතපටයක් ෙහෝ 
ෙව්දිකා නාට්යයක් බලන්න ෙවලාවක් ෙවන් කර ගන්න ඕනෑ; ඒ 
ශාලාවට යන්න ඕනෑ; මුදල් ෙගවලා ටිකට් එකක් ගන්න ඕනෑ; ඒ 
වාෙග්ම පැය එකහමාරක්-ෙදකක් එතැන ඉන්න හිත හදා ගන්නත් 
ඕනෑ. හැබැයි ෙම් මාධ්ය ෙදකටම වඩා ෙටලි නාට්ය ෙවනස්. අෙප් 
ෙගදර සාලයට අනවසරෙයන් කඩා වදින, එෙසේ කඩා වැදී 
බලහත්කාරෙයන් අෙප් කෙන් ඇෙනන, ඇෙහේ ඇෙනන ෙදයක් 
බවට ෙටලි නාට්ය පත් ෙවලා තිෙබනවා. එහි පමිතිය තීන්දු කිරීම 
සඳහා කිසිදු පාලක මණ්ඩලයක් නැහැ; රැඟුම් පාලක මණ්ඩලයක් 
ෙහෝ ෙවනත් ආයතනයක් නැහැ. ඒ නිසා හදන හැම ෙටලි 
නාට්යයක්ම අප මත කඩා වැෙටනවා. ඒ වාෙග්ම ෙතෝරා 
ගැනීමකුත් නැහැ. සවස 6.30 ඉඳලා රාතී 10.00 දක්වා කවර TV 
channel එකක් දැම්මත්, අපට ෙටලි නාට්ය මුණ ගැෙහනවා. 
ෙපේක්ෂකයාටත් ෙවන කරන්න ෙදයක් නැහැ. උෙද්ට වැඩට 
ගිහිල්ලා හවසට ෙගදර එන ගෘහ මූලිකයා යම් ඉසිඹුවක් ලබා 
ෙගන සාලෙය් වාඩි වුණාට පස්ෙසේ, පාසල් ෙහෝ tuition ගිහිල්ලා 
එන දරුවා නාලා කියලා සාලෙය් වාඩි වුණාට පස්ෙසේ, ගෘහණිය 
කෑම උයන්න පටන් ගත්තාට පස්ෙසේ, ෙම් ෙටලි නාට්ය 
බලහත්කාරෙයන් ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම ඇ  ෙඟ් වදිනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසාම තමයි ෙම් වන විට අෙප් 
රෙට් වැඩිම පිරිසක් එක විට නරඹන මාධ්යය බවට එය පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

1979 වසෙර්දී අෙප් රෙට් තිබුෙණ් චිතපටශාලා 359යි. 2014 
වසර වන විට එය 130 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. චිතපට 

කර්මාන්තෙය් යම් කඩා වැටීමක් තිෙබනවා. 1979 වසෙර්දී අෙප් 
රෙට් ෙපේක්ෂකයන් ලක්ෂ 750ක් චිතපට බලලා තිෙබනවා. 2014 
වසර වන විට එය ලක්ෂ 40 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් 
රෙට් වැඩිම පිරිසක් චිතපට බලපු අවුරුද්ෙද් ලක්ෂ 750ක් තමයි 
චිතපට බලලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙටලි නාට්ය ගත්ෙතොත්, 
සතියක් ඇතුළත බලන පමාණය ඊට සමාන ෙවනවා. දවසකට 
ලක්ෂ 120ක් පමණ බලන මාධ්යයක් බවට අද එය පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. අනවසරෙයන් ඇවිල්ලා, අප මත කඩා ෙගන වැදිලා, 
ෙවන කරන්න ෙදයක් නැතිකමට ෙමොන නාලිකාව දැම්මත් ඒ පැය 
තුන ඇතුෙළේ අපට බලන්න ඉඩ සලසන මාධ්යයක් බවට ෙටලි 
නාට්ය පත් ෙවලා තිෙබනවා. සිනමාශාලා අඩු වුණාට, 
සිනමාශාලාවලට යන ෙපේක්ෂකයන් පමාණය අඩු වුණාට, 
රූපවාහිනීය නැරඹීම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2012 වසෙර් සංඛ්යා ෙල්ඛන 
අනුව අෙප් රෙට් පවුල් ඒකක ලක්ෂ 52න් සියයට 78.7කට 
රූපවාහිනී යන්ත තිබුණා. අෙප් රෙට් ගුවන්විදුලි යන්ත තිබිලා 
තිෙබන්ෙන් සියයට 69යි. ඒ සියයට 78.7 ති ෙබන්ෙන්ත් යුද්ධය 
අවසන් ෙවලා මුලතිව් පෙද්ශෙය් පවුල්වලින් සියයට 25කට 
රූපවාහිනී යන්ත තිබුණු කාලෙය්දීයි; කිලිෙනොච්චිෙය් පවුල්වලින් 
සියයට 15කට රූපවාහිනී යන්ත තිබුණු කාලෙය්දීයි. ඒ නිසා දැන් 
ෙම් සංඛ්යාව අනිවාර්යෙයන්ම සියයට 85ක් දක්වාවත් වැඩි 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන් හැම ෙගදරකම වාෙග් රූපවාහිනී 
යන්තයක් තිෙබනවා. රාජකාරියට ගිහිල්ලා ආවාට පස්ෙසේ, 
කාර්යාලීය කටයුතු අවසන් කළාට පස්ෙසේ, ව්යාපාරය වැහුවාට 
පස්ෙසේ, පාසල් ගිහිල්ලා ආවාට පස්ෙසේ, හැම ෙදනාටම නරඹන්න 
තිෙබන, අෙප් ඇ ෙඟ් වදින මාධ්යය බවට අද ෙටලි නාට්ය පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒවාෙය් පමිතිය අතිශයින් වැදගත් 
කරුණක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා වැඩිපුර නරඹන්ෙන් 
එක්ෙකෝ අෙප් රෙට් තරුණ මව්වරු. එෙහම නැත්නම් මව්වරු 
වීමට සිටින තරුණියන්. ඔවුන්ට තමයි ෙටලි නාට්යවලින් වැඩිම 
බලපෑමක් සිදු වන්ෙන්. ඒ නිසාමයි ඒවාෙය් ගුණාත්මකභාවය 
පිළිබඳව අපි වැඩි වැඩිෙයන් සැලකිලිමත් විය යුතු වන්ෙන්.  

අපට අද ෙම් ෙටලි නාට්යවල ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව කථා 
කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? ඉතිහාසෙය් ඉඳන් 
ගත්ෙතොත්, ෙටලි නාට්ය ආරම්භෙය් සිට ගත්ෙතොත් පුංචියට පටන් 
අර ෙගන කමානුකූලව වර්ධනය වුණු ෙටලි නාට්ය කර්මාන්තයක් 
ෙනොෙවයි අපට තිෙබන්ෙන්. 1979 වසෙර්දී තමයි ඉස්සර ෙවලාම 
අෙප් රෙට් රූපවාහිනී නාලිකාවක් ආරම්භ වුෙණ්. ඒ, ෙපෞද්ගලික 
නාලිකාවක් විධියට පටන් අර ෙගන පසුව රජයට පවරා ගත්, 
ස්වාධීන රූපවාහිනී ෙසේවය. ඊට පසුව 1982 වසෙර්දී ජාතික 
රූපවාහිනීය ආරම්භ කළා. 1951 වසෙර්දී සැන්  ෆැන්සිස්ෙකෝ 
සමුළුෙව්දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා කළ කථාවට කෘතගුණ 
සැලකීමක් හැටියට ජපානෙයන් එය දුන්නා කියලා තමයි 
කියන්ෙන්. ජපන් රජය ජාතික රූපවාහිනීය ලංකාවට ෙදන ෙකොට 
ඔවුන්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව වුෙණ්, එය අධ්යාපන සහ 
සංස්කෘතික මාධ්යයක් ෙලස පවර්ධනය ෙවයි කියන එකයි. ඒ 
නිසාම ජාතික රූපවාහිනීය ආරම්භ කරන ෙකොට එහි නාට්ය 
අංශයක් ආරම්භ කළා. ඒ නාට්ය අංශෙය් පධානියා බවට පත් 
වුෙණ් අෙප් රෙට් පවීණ කලාකරුෙවක් වුණු ධම්ම ජාෙගොඩ 
මහත්මයායි. ඔහු තමයි "television drama" කියන වචන, 
"teledrama" යනුෙවන් ෙකටි කරලා, "ෙටලි නාට්ය" කියන 
වචනය ලංකාවට හඳුන්වා දුන්ෙන්. මුල් කාලෙය්දී උපසිරැසි සමඟ 
විෙද්ශීය ෙටලි නාට්ය ෙපන්වීම තමයි ජාතික රූපවාහිනීය කෙළේ. 
1983 වසෙර්දී ඩී.බී. නිහාල්සිංහ මහතා අධ්යක්ෂණය කළ "දිමුතු 
මුතු" ෙටලි නාට්යය, "ළා හිරු දහසක්" ෙටලි නාට්යය, ධම්ම 
ජාෙගොඩ මහතා අධ්යක්ෂණය කළ "පළිඟු මැණිෙක්" වැනි ෙටලි 
නාට්ය බලපු ෙපේක්ෂකයින් පමාණයක් අෙප් රෙට් ඉන්නවා.  
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ඒ කාලෙය් අෙප් රෙට්  කලාව ගුණාත්මකව ඉහළ යන්න 
බලපෑෙව් ෙමොකක්ද?  එය ආරම්භ වුෙණ්, ඒ ෙවන ෙකොටත් යම් 
ආකාරයකින් වර්ධනය ෙවලා තිබුණු උල්පත් තුනකින්. එක් 
පැත්තකින් එදිරිවීර සරච්චන්ද, ගුණෙසේන ගලප්පත්ති, ෙහන්රි 
ජයෙසේන ආදී ෙව්දිකා නාට්ය ක්ෙෂේතෙය්  පවීණයන්ෙගන් ආභාසය 
ලත් ෙව්දිකාෙව් දක්ෂතම පිරිසක් සිටියා. ඒ වාෙග්ම ඒ 
ෙවනෙකොටත් සිනමාවට සම්බන්ධ ෙවලා වසර  තිස්පහක්  
හතළිහක් තිස්ෙසේ වර්ධනය වූ සිනමා කර්මාන්තෙය් පිරිසකුත් 
ෙටලි නාට්ය කලාවට පෙව්ශ වුණා. ඒ වාෙග්ම තමයි අෙප් 
සාහිත්යයත් ෙටලි නාට්යයට දායක වුණා. එම නිසා ෙව්දිකාවත්, 
සිනමාවත්, සාහිත්යයත් කියන තිවිධ උල්පත් හරහා තමයි අෙප් 
ෙටලි නාට්ය කලාව ෙපෝෂණය වන්නට පටන් ගත්ෙත්. එම නිසාම 
ෙටලි නාට්ය ආරම්භ වන ෙමොෙහොෙත්ම, එය යම් ගුණාත්මක 
තත්ත්වයකින් ඉතාම උසස් තත්ත්වයකින් තමයි ආරම්භ 
ෙකරුෙණ්. එම නිසාම මුල් කාලෙය් -ෙටලි නාට්ය ආරම්භ වී 
පළමුවන දශකෙය්, ෙදවන දශකෙය්- අපට දකින්නට ලැබුණු ෙටලි 
නාට්ය කියා කියන්ෙන්, හරයක් සහිත ෙද්වල් ඇතුළත් වුණු ෙටලි 
නාට්යයන්. ඒවාෙය් වස්තු බීජ ඉතාම උසස ්මට්ටමක පැවතුණා. 
සමහර ඒවා ලංකාෙව් සමාජ විකාශනය පිළිබඳව පර්ෙය්ෂණ කර, 
ඒ ආශෙයන් නිර්මාණය කළ ෙටලි නාට්යයන්. උදාහරණ 
වශෙයන්, ධර්මෙසේන පතිරාජ මහතාෙග් "කඩුල්ල "ෙටලි නාට්යය, 
ජයන්ත චන්දසිරි මහතාෙග් "දඬුබස්නාමානය" වාෙග් ෙටලි නාට්ය 
ගත්ෙතොත් අෙප් සමාජ කමවල විකාශනය තමයි ඒවායින් 
නිරූපණය කෙළේ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම 1978න් පස්ෙසේ 
වර්ධනය වන මැද පන්තිය, ඒ මැද පන්තිෙය් ඇති වන ගැටුම, 
නාගරීකරණය නිසා ඇති වන පීඩාව, ගම සහ නගරය අතර ගැටුම, 
කුල ගැටුම්  ආදි සමාජෙය් සිදුවන විවිධ පශ්න යථාර්ථයක් බවට 
ඉස්මතු කරමින් ෙටලි නාට්යය පමාණයක් බිහිවුණා. පරාකම 
නිරිඇල්ලයන් අධ්යක්ෂණය කළ " යෙශෝරාවය," නාලන් 
ෙමන්ඩිස් මහතා අධ්යක්ෂණය කළ "නෑදෑෙයෝ" ෙටලි නාට්යය 
එවැනි තත්ත්වෙය් තිබුණු ඒවායි. ඒ වාෙග්ම තමයි ෙවනත් 
සුවිෙශේෂි පර්ෙය්ෂණාත්මක වස්තු බීජ පදනම් කර ෙගනත් අෙප් 
ෙටලි නාට්ය කලාව ෙපෝෂණය වුණා. උදාහරණ වශෙයන් 
ගත්ෙතොත්, ධර්මෙසේන පතිරාජ මහතාම අධ්යක්ෂණය  කළ "ඇල්ල 
ළග වලව්ව" වාෙග් ෙටලි නාට්යයක්, "මායා මන්දිර" වාෙග් 
නාට්යයක්, බර්ටම් නිහාල් මහතා අධ්යක්ෂණය කළ " දඩබිම" 
වාෙග් නාට්යයක්, ජයන්ත චන්දසිරි මහතා අධ්යක්ෂණය 
කළ,"ෙවද හාමිෙන්" වාෙග් ෙටලි නාට්යයක් කියා කියන්ෙන් 
ඉතාම සුවිෙශේෂි වස්තු බීජයන් පදනම් කර ෙගන අෙප් ෙටලි නාට්ය 
කලාව ෙපෝෂණයට දායක වී තිෙබන ඒවායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මුල් 
කාලෙය් -පළමුවන දශකෙය්, ෙදවන දශකෙය් මැද ෙවනතුරු- 
අෙප් රෙට් ෙටලි නාට්ය ෙපෝෂණය කරන්න සාහිත්ය කෘති විශාල 
පමාණයක් දායක වුණා. ෙටලි නාට්යයක් විධියට නිර්මාණය වුණු 
පළමුවන නවකථාව බවට ෙසෝමවීර ෙසේනානායකයන්ෙග් 
"ය ෙශෝරාවය" පත් වුණා. ෙලස්ටර් ෙජ්ම්ස් පීරිස් කියන මහා  
සිනමාෙව්දියා  පුණ්යකාන්ති  විෙජ්නායක මහත්මියෙග් "ගිරය"  
කෘතිය  ෙටලි නාට්යයක් බවට පත් කළා. ඒ වාෙග්ම ෙක්. 
ජයතිලක මහතාෙග් "චරිත තුනක්"  කෘතිය තිලක් ගුණවර්ධනයන්  
විසින් නාට්යයක් බවට පත් කළා. මාටින් විකමසිංහයන්ෙග් කෘති 
ගණනාවක් විවිධ අධ්යක්ෂවරුන් විසින් ෙටලි නාට්ය බවට පත් කර 
තිෙබනවා. උදාහරණයක් වශෙයන්,  බර්ටම් නිහාල් මහතා 
අධ්යක්ෂණය කළ "ගම් ෙපරළිය" කියන්නට පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම 
සුදත් ෙරෝහණයන් "විකුම්සිහ කතන්දර" කියා තවත් ෙටලි නාට්ය 
මාලාවක් නිර්මාණය කළා. ටී.බී. ඉලංගරත්නයන්ෙග් "අඹ 
යහළුෙවෝ" කෘතිය ඇසුෙරන්  සුදත් ෙද්වපිය අධ්යක්ෂණය කළ 
"අඹ යහළුෙවෝ" ෙටලි නාට්යය අපි  එක කාලයක හුඟක් 

ආශාෙවන් නැරඹූ ෙටලි නාට්යයක්. ෙම් ආදී වශෙයන් ෙද්ශීය 
සාහිත්ය කලාව ෙටලි නාට්යය සුෙපෝෂණයට දායක වුණා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, විෙද්ශීය සාහිත්යයත් අෙප් ෙටලි 
නාට්යෙය් වස්තු බීජ බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ධර්මෙසේන 
පතිරාජයන් එක්ෙවලා "සුබ අනාගතයක්" ෙටලි නාට්යය 
නිර්මාණය කළා,  චාර්ල්ස් ඩිකන්ස්ෙග් "Great Expectations" 
කියන කෘතිය පදනම්  කර ෙගන. ඒ වාෙග්ම පතිරාජයන් 
එක්ෙවලා "දුර්ගාන්තය" කියා ෙටලි නාට්යයක්  නිර්මාණය  කළා,  
එමලි  ෙබොන්ෙට්ෙග්  "Wuthering Heights"  කියන කෘතිය මුල් 
කර ෙගන.  ෙම් ආකාරයට ෙද්ශීය සාහිත්ය පමණක් ෙනොෙවයි, 
විෙද්ශීය සාහිත්යෙය් තිෙබන රස ගුණයන් අෙප් ෙපේක්ෂකයාට 
ෙග්න්න ඒ අය මහන්සි වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තිස්ස 
අෙබ්ෙසේකරයන් කළ "පිටගම්කාරෙයෝ"   ෙටලි නාට්ය, අෙශෝක 
හඳගමයන් කළ "දුන්හිඳ අද්දර"  ෙටලි නාට්යය,  අෙප් ෙටලි නාට්ය 
කලාවට ඉදිරි පියවර -පිමි- ගණනාවක්  පනින්න දායකෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමෙහම තිබුණු කලාවක් තමයි අද ෙම් අර්බුදයට 
ගිහින් තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙටලි නාට්ය කලාෙව් අර්බුදය ගත්ෙතොත් 
ගරු  ඇමතිතුමනි, දැන් ෙම්ක නහෙයන් උඩටත් ගිහින් 
තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් ඇත්තටම, ෙම්ෙක් 
ෙකොතැනින් ෙහෝ ෙකොනක් අල්ලා ෙගන, ආපසු හරවන්න 
පුළුවන්ද කියා  බලන්නයි. ඒ සඳහා දරන ලද උත්සාහයක් තමයි 
ෙම් තිෙබන්ෙන්.   

ෙම් අර්බුදෙය් පධාන පැති ෙදකක් තිෙබනවා.  එකක්, දැන්  
ෙම් ෙටලි නාට්යවල  ගුණාත්මකභාවය බිඳවැටීම. ෙදවන 
කාරණය,  විෙද්ශීය ෙටලි නාට්යවලින් සිදු කරන ආකමණය. අෙප් 
ෙටලි නාට්ය ගුණාත්මකව බිඳ වැටීමට බලපා තිෙබන්ෙන්, ෙම් 
ක්ෙෂේතෙය් හිටපු -මා කලින් කිව්වා වාෙග්, සිනමාෙවන් ආපු, 
සාහිත්යකරණෙයන් ආපු, එෙසේ නැත්නම් අෙප් ෙව්දිකාෙවන් ආපු - 
දක්ෂයන් ෙම් ක්ෙෂේතෙයන් ඉවත්ෙවලා  තිබීමයි. එෙසේ  නැත්නම් 
දක්ෂයන්ෙගන්  වැඩ ෙනොගැනීමයි. ඒකට පධාන වශෙයන් බලපා 
තිෙබන්ෙන්, නිෂ්පාදන වියදමට සාෙප්ක්ෂව ෙම් නිර්මාණ මිලදී 
ෙනොගැනීමයි. ෙම් නිර්මාණ මිලදී ගන්ෙන් කුණු ෙකොල්ලයට. 
ෙටලි නාට්යයක්ය කියන්ෙන් අපි තිරෙය් දකින රංගන ශිල්පී, 
ශිල්පිනියන් පමණක් ෙනොෙවයි. ඒ පිටුපස ඉතා විශාල පිරිසක් 
ඉන්නවා. අධ්යක්ෂවරු, සහාය අධ්යක්ෂවරු, තිර පිටපත් රචකයන්, 
කලා අධ්යක්ෂවරුන්, පසුතල නිර්මාණකරුවන්, රංගන ශිල්පීන්- 
ශිල්පිනියන්, කැමරා ශිල්පීන්, කැමරා අධ්යක්ෂවරුන්, පටිගත 
කරන්නන්, ගීත රචකයන්  ආදි නිර්මාණකරුවන් සමූහයකෙග් 
සාමූහික පයත්නයක පතිඵලයක් තමයි  ෙටලි නාට්ය නිර්මාණයක් 
කියන්ෙන්. එෙහම ෙවන ෙකොට අද රූපවාහිනී  නාලිකාවක් ෙටලි 
නාට්යයක එක කථාංගයක් මිල දී ගන්ෙන් කීයටද?   

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් සභාවට 
පැමිණි එක ෙහොඳයි. මුලින්ම ජාතික රූපවාහිනීය ඒ  episode  
එකකට රුපියල් 13,500ක් ෙගව්වා. කමානුකූලව ඒ මුදල වැඩි 
වුණා. රුපියල් 16,000ක් වුණා; රුපියල් 20,000 වුණා; රුපියල් 
50,000 වුණා. 1992 වන විට ජාතික රූපවාහිනීය  සමහර 
නාට්යවල episode එකකට රුපියල් 1,75,000ක් ෙගවලා 
තිෙබනවා. 1996දී "දඬුබස්නාමානය" ෙටලි නාට්ය මිලදී ගන්න 
ෙකොට episode  එකක වටිනාකම රුපියල් 3,15,000යි. හැබැයි, අද 
වන විට ඒ මිල රුපියල් 1,20,000ට,  1,00,000ට, 80,000ට 
බැහැලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි තිෙබන බරපතළම කාරණාව. 
එතෙකොට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ෙම් විධියට episode එකකට 
ෙගවන ගණන අඩු වුණාට පස්ෙසේ- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  

ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතාෙග් නම  
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.   
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර  මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
Episode එකකට ෙගවන ගණන රුපියල් 80,000ක් 

1,00,00ක්, 1,20,000ක් වුණාට පස්ෙසේ ෙකොෙහොමද නිර්මාණයක් 
කර ෙගන යන්ෙන්? යම් කිසි ආකාරයක පශස්ත ෙගවීමක් තිබුණ 
කාලෙය්, ඒ කියන්ෙන් මීට අවුරුදු 10කට, 15කට එහා කාලෙය්, ඒ 
නිර්මාණකරුවන් කියනවා එක කථාංගයක්  - episode - කරන්න  
දින තුනක් ගත ෙවනවා කියලා. නමුත් අද ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? 
එදා episode එකක් කරන්න දින තුනක් ගත වුණා. අද එක 
දවසකට episodes තුනක් කරනවා!  එෙහම නැතිව බැහැ. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
තිබ්බා, ගැහුවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
තිබ්බා, ගැහුවා.    

එදා ෙටලි නාට්යයක් නිර්මාණය කරන ෙකොට අධ්යක්ෂවරයා, 
රංගන ශිල්පීන්, තාක්ෂණ ශිල්පීන් ඇතුළු සියලුෙදනා එකතු ෙවලා 
යම් පූර්ව සූදානමක් කරනවා; වැඩ මුළු තියනවා; සාකච්ඡා 
කරනවා; පිටපත අධ්යයනය කරනවා. එෙහම කරලා තමයි  shoot 
එකට එන්ෙන්. හැබැයි, අද ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්? උෙද්ට එන්න 
කියනවා, ඒ ආපු එක්ෙකනා එක්ක shoot  කරනවා. බිරිඳෙග් සහ 
සැමියාෙග් දර්ශනයක් රූපගත කරන්න ඕනෑ නම්, බිරිඳට රඟපාන 
නිළිය ආෙව් නැතත් සැමියාට රඟපාන්න ආපු නළුවා ඉන්නවා 
නම්, ඒ නළුවා එක්ක ඒ ෙකොටස කරනවා. බිරිඳට රඟපාන 
එක්ෙකනා හවසට ආෙවොත් ඇයත් එක්ක ඒ ෙකොටස කරනවා. ඒ 
තැනට තමයි ෙම් කර්මාන්තය පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,  විවිධ ස්ථානවල රූගත කිරීම් 
කෙළොත් තමයි ෙටලි නාට්යයක විචිත බව වැඩි දියුණු වන්ෙන්. 

හැබැයි, අද ෙම් මිල පශ්නය නිසා ෙබොෙහෝ අධ්යක්ෂවරු ෙපළඹිලා 
තිෙබනවා ඉතාම සීමිත ස්ථාන පමාණයක්, ෙකොළඹ අවට තිෙබන 
සීමිත ස්ථාන පමාණයක් locations බවට පත් කරෙගන රූගත 
කිරීම් කරන්න. එකම තැන තමයි රූගත කිරීම් කරන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, රඟපානවා කියන එක කජු කනවා වාෙග් 
වැඩක් ෙනොෙවයි ෙන්. ඔවුන්ෙග් භාවමය පකාශන මඟින් අපට 
සංෙව්දනා දනවන්න ඕනෑ. දුක, ෙව්දනාව, සතුට, ෙපේමය ඒ 
සියල්ල අපට දනවන්න ඕනෑ. නමුත් දැන් ෙම් මිල පශ්නය නිසා 
ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්  කියලා ඇමතිතුමා දන්නවා ඇති. උෙද් 
හතරට ෙම් නළු නිළියන් ගන්නවා. උෙද් හතරට ගත්තාම දවසක 
වැඩ කරලා ඉවර ෙවන ෙකොට පාන්දර 2.00යි, 3.00යි. ඔවුන්ට 
විෙව්කයක් නැහැ; ඉන්න තැනක් නැහැ. ඉස්සර නම් ඔවුන්ට යම් 
විෙව්කයක් සහිතව ඉන්න හිටින්න තැන් දීලා තමයි ෙම් රූගත 
කිරීම් කෙළේ. හැබැයි, අද ෙම් අය ෛදනික කුලීකාරෙයෝ බවට පත් 
කරෙගන පාන්දර 4.00 සිට රෑ 2.00 දක්වා ඔවුන්ෙග් වැඩ දවස 
බවට පත් කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ කාලෙය්  සාමාන්ය පශස්ත 
මට්ටෙම් ෙගවීමක් ඔවුන්ට තිබුණා. ඒ කාලෙය් මුළු නාට්යයටම 
තමයි කලාකරුෙවෝ ෙකොන්තාත් අත්සන් කෙළේ. හැබැයි, අද 
ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද අත්සන් කරන්ෙන් එක්ෙකෝ 
සතියකට. එෙහම නැත්නම් දවසකට. දැන් ඒක තවත් අඩු ෙවලා 
පැෙය් ෙකොන්තාත්කරුවන්  බවට කලාකරුවන් පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒකයි අපි කිව්ෙව් දැන් ෙම් කලාකරුවන් 
''කුලීකරුවන්'' බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා කියලා. කලින් ෙටලි 
නාට්යයක් නිර්මාණය කරන ෙකොට අධ්යක්ෂවරෙයක් හිටියා. ඔහු 
ස්ථිරයි. හැබැයි, දැන් ෙම් පචාරය වන වැල් ෙමගා ෙටලි නාට්යවල 
අධ්යක්ෂවරෙයක් ඉන්ෙන් සතියයි, ෙදකයි. ඔහු දන්ෙන් නැහැ, 
ඊළඟට ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියලා. අධ්යක්ෂවරු  සති ෙදෙකන් 
ෙදකට මාරුෙවමින් තමයි පිටපත ලියැෙවන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දැන් ෙම් ෙටලි නාට්ය episode එකකට 
රුපියල් 1,75,000ක්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න. කාලය අවසන් ෙවලා 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ටීඑන්ඒ එෙක් ෙවලාව ෙදනවා කිව්වා.  

ෙටලි නාට්යවල පළමුවැනි ෙදවැනි දශකවල, ප්ෙල්න් ටී එකක් 
ශත 25ට තිෙබන කාලෙය්, රුපියල් 250කට 300කට  වාහනයක් 
කුලියට ගන්න තිබුණු කාලෙය්, ෙටලි නාට්ය  episode එකකට 
රුපියල් 1,75,000ක් රුපියල් 2,00,000ක් ෙගවලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, අද වාහනයකට රුපියල් 5000ක 6000ක කුලියක් 
ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන ෙකොට, ප්ෙල්න් ටී එකකට රුපියල් 15ක් 
ෙගවන්න තිෙබන ෙකොට ෙටලි නාට්ය  මිලදී ගන්නා මිල පමණක් 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. නිෂ්පාදන වියදම වැඩි ෙවලා, ෙටලි නාට්ය 
episode  එකක් ගන්න මිල අඩු ෙවලා. ඒ නිසා ෙමොකද ෙවන්ෙන්? 
ඒ නිසා දැන් සියලුම අධ්යක්ෂවරු හා නිෂ්පාදකවරුන් ෙපළැඹිලා 
සිටින්ෙන් ෙටලි නාට්යයක් නිර්මාණය කරනවා ෙවනුවට ''ෙටලි 
ෙකොත්තු'' හදන්නයි. දැන් ෙටලි නාට්ය ''හදනවා.'' ෙටලි 
''ගහනවා.'' ෙටලි ෙකොත්තු හදනවා. විශාල ෙපේක්ෂක සනුහරයක් 
සාලයට ෙගනැල්ලා ඇෙහේ වද්දන ෙටලි නාට්යවල 
ගුණාත්මකභාවය අඩු ෙවන්න ඒ කාරණා තමයි බලපා  
තිෙබන්ෙන්.  
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ෙමතැන තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. අද  ෙම් ෙටලි නාට්යවල මිල 
තීරණය කරන්ෙන් ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි, ෙම් ෙටලි නාට්ය 
මිලදී ගන්නා රූපවාහිනී නාලිකායි . නමුත් මීට කලින් තිබුණු කමය 
ෙමොකක්ද? කලින් තිබුණු කමය අනුව ඒ ගුවන් කාලය යම් තනි 
අනුගාහකෙයක් ගත්තා. ඒ කාලය තුළ ෙටලි නාට්ය විකාශනය 
කළා. නමුත් අද රූපවාහිනී නාලිකා ෙටලි නාට්ය මිලදී ගන්නවා. 
මිලදී අරෙගන ඔවුන් ඒ සඳහා දැන්වීම් ෙහොයනවා. ඔවුන් ෙකොච්චර 
දැන්වීම් ෙහොයනවාද? 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් කාරණය  මීට 
කලිනුත් සාකච්ඡා කළා. ෙටලි නාට්යයක් දැන් ෙපන්වන්ෙන් පැය 
භාගෙයන් ෙකොච්චර කාලයක්ද?  අපට නාට්ය  බලන්න පුළුවන් 
පැය භාගෙයන් විනාඩි 16යි නැත්නම් විනාඩි 17යි. විනාඩි 17ක් 
බැලුවත් ෙහොඳයි වාෙග් තමයි අපට හිෙතන්ෙන්. ඒ නිසා ජනතාව 
දැන් කියන්න පුරුදුෙවලා සිටිනවා, "ෙටලි නාට්යයක් අතර දැන්වීම් 
බැලුවා  ෙනොෙවයි, දැන්වීම් අතර ෙටලි නාට්යය කෑලි කීපයක් 
බැලුවා"ය  කියන්න. විනාඩි 15කට, විනාඩි 16කට අද නාට්ය 
සීමාෙවලා තිෙබනවා. ෙටලි නාට්යයක් විකාශනය කරනෙකොට 
රූපවාහිනී තිරෙය් යටින් දැන්වීම් දමන බව ඔබතුමාත් දන්නවා. 
මුලදී ඒ දැන්වීම් දැම්ෙම් රූපවාහිනී තිරෙය් යටින් විතරයි. දැන් 
රූපවාහිනී තිරෙය් ෙදපැත්ෙතනුත් දැන්වීම් දමනවා. ආපසු තිරෙය් 
උඩිනුත් දැන්වීම් දානවා. අපි  අඟල් 24 රූපවාහිනීයක් මිලදී 
ගත්තාට,          අපට ෙටලි නාට්යය බලන්න ෙවන්ෙන් රූපවාහිනීෙය් 
ෙපොඩි කෑල්ලක. ෙම් ගැන හිතන්න. පසු තල නිර්මාණයට රුපියල් 
ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරලා, ෙහොඳින්  රූප රචනය කරලා, 
අධ්යක්ෂවරයා රංගන ශිල්පීන් ෙමෙහයවාෙගන අපට ෙහොඳ 
රූපයක් ෙපන්වන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි, ෙටලි නාට්ය 
ෙපන්වන ෙකොට රූපවාහිනීෙය් තිරය මැද්ෙදනුත් advertisement 
එකක් දමනවා. තිරෙය් මැද්ෙදනුත් කකු ළුෙවක් හරි, මකුළුෙවක් 
හරි, පණුෙවක්  හරි  ෙමොෙකක් හරි එනවා. ඒකත් advertisement 
එකක්. ෙටලි නාට්යය ෙපන්වන කාලයත් අඩු කරලා, ෙටලි 
නාට්යය ෙපන්වන තිරෙය් පමාණයත් අඩු කළාට පස්ෙසේ ෙටලි 
නාට්යයට කල දසාවක් යයිද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
සමහර තැන්වල ගෘහ භාණ්ඩ ගත්ත ෙකනා, - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා කියන එක ඇත්ත. නමුත් දැන් ඔබතුමාට ලැබී ඇති 

ෙව්ලාව අවසානයි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මට තව විනාඩියක් ෙදකක් ලබා ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා වැඩිපුරත් කථා කළා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අෙප් ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාෙග් ෙව්ලාව මම 

ගන්නවා. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එතුමා ට කථා කරන්න තිෙබන ෙව්ලාව ගැන සඳහන් ෙවලා 

නැහැ.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
එතුමාෙග් නම කථික ලැයිස්තුෙව් තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එතුමාෙග් ෙව්ලාවත් ඔබතුමා ගත්තා ලු. කමක් නැහැ, ඔබතුමා 

කථා කරන්න. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මා ම ෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.  

ෙටලි නාට්ය සඳහා ගෘහ භාණ්ඩ සපයන, ෙගදර ලබා ෙදන, 
ඇඳුම් ටික ලබා ෙදන ෙකනාට ස්තුති කරන්නවත් දැන් ඉඩක්  
නැහැ. දැන් ෙබොෙහෝ ෙටලි නාට්ය ආරම්භ කරනෙකොට නාට්යෙය් 
නම දානවා; episode එක දානවා.  කලින් වාෙග් ස්තුතිය පළ 
කිරීමක් ෙහෝ නළු නිළියන් ගැන ෙතොරතුරු ෙමොකක්වත් දමන්ෙන් 
නැහැ. ෙහට අනිද්දා වනෙකොට නාට්යෙය් නමත් අයින් කරලා 
දමන තැනට පත් ෙව්වි.  සම්පුර්ණෙයන්ම දැන් ෙටලි නාට්ය  
ෙවෙළඳාමක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

අපි විෙද්ශීය ෙටලි නාට්ය ගැන කථා කළා. හවස 6.30 ඉඳලා රෑ 
10.00 වන තුරු ගත්ෙතොත් ෙම් belt  එෙකන් වැඩි පැය ගණනක් 
ෙවන් ෙවන්ෙන් විෙද්ශීය ෙටලි නාට්ය - ෙමගා ෙටලි නාට්යය - 
සඳහායි. අෙප් පධාන ඉල්ලීම ෙමයයි. ෙටලි නාට්යවල ගුණාත්මක 
තත්ත්වය වර්ධනය කරන්න, ජනතාවට උසස් රස වින්දනයක් ලබා 
ෙදන්න යම් ව්යවස්ථාපිත ආයතනයක් ඇති කළ යුතුයි. ඒ 
ආයතනය මඟින් ෙටලි නාට්ය සහ ෙටලි නිෂ්පාදන වර්ගීකරණයක් 
කළ යුතුයි. ඒ වර්ගීකරණය අනුව අවම මිලක් තීරණය කළ යුතුයි. 
ඒ අවම මිල තීරණය කළාට පස්ෙසේ නාලිකාවලට පුළුවන්  තමන්ට 
කැමැති විධියට ඒ ෙටලි නාට්ය මිලදී ගන්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙටලි නාට්යයක් විකාශනය කරන්න තිෙබන කාලය පිළිබඳව ඒ 
මණ්ඩලයට තීන්දු කරන්න පුළුවන්. එවැනි මණ්ඩලයක් 
නිර්මාණය කර ගැනීමකින් ෙතොරව අපට ෙමතැනින් එහාට යන්න 
බැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. අපි ෙම් ෙයෝජනා කරන ෙද්වල් ජාතික 
රූපවාහිනීෙයන් වාෙග්ම ස්වාධීන  රූපවාහිනීෙයන් පටන් ගන්න 
කියලා ඔබතුමාට කියනවා. දැන් ජාතික රූපවාහිනීයත් 
ෙපෞද්ගලික නාලිකා වාෙග්ම episode එකට ෙගවන ගණන අඩු 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ජාතික රූපවාහිනීය තමයි ෙම් රෙට් 
ෙකොරියන්කරණය ආරම්භ කෙළේ. ෙම් ෙයෝජනාත් සැලකිල්ලට 
අරෙගන, කලාකරුවන්ෙග්ත් උදවු අරෙගන, කලාව නඟා සිටුවීම 
ෙවනුෙවන් අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. අපි අද ෙම් කරන 
විවාදෙයනුත් යම් පතිඵලයක් ලබා ගැනීම සඳහා යම්කිසි 
කියාමාර්ග පමාණයක් අනුගමනය කරමු කියලා මා කියනවා. මට 
වැඩිපුරත් කාල ෙව්ලාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමාටත් මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 2.20] 
 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ගරු අනුර කුමාර 

දිසානායක මන්තීතුමා ඉතා වැදගත් ෙයෝජනාවක් ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත්  කළා. එතුමාෙග් කථාව මම අහෙගන හිටියා. එතුමා ඉතා 
වැදගත් ෙදයක් කිව්වා. විවෘත සහ සන්සුන් මනසකින් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අපි බලන්න ඕනෑ කියලා එතුමා කිව්වා. මම 
කියනවා, ඒක ෙහොඳ  පෙව්ශයක් කියලා.  

ඒ වාෙග්ම මට ෙපර කථා කළ ගරු නලින්ද ජයතිස්ස 
මන්තීතුමා ඉතා වැදගත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. 
විෙශේෂෙයන්ම කලා මණ්ඩලයක් මඟින්  ෙම් නාට්ය පිළිබඳව 
විනිශ්චයක් ලබා දීම සඳහා - ෙපොලිස්කාර වැෙඩ් කරන්න 
ෙනොෙවයි - යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් අවශ්යයි කියලා මා හිතනවා. 
ඒක ඉතා වැදගත් ෙයෝජනාවක් හැටියට මා අනුමත කරනවා 
වාෙග්ම  පිළිගන්නවා.  

කලාව හා සාහිත්යය සම්බන්ධෙයන් සංවාදය 
සංවිධානාත්මකව පටන් ෙගන දැනට අඩු ගණෙන් අවුරුදු 
2,500කට කිට්ටු ෙවනවා. කලාව පිළිබඳව ෙටෝල්ස්ෙටෝයි ලියපු 
විචාරාත්මක කෘතියත්, ඒ වාෙග්ම කලාව පිළිබඳව ඉන්දියාෙව් 
භාරතෙය් ලියපු මූලික කෘතිත් අරෙගන බැලුවාම ෙම් පිළිබඳව 
ඉතා දීර්ඝ කාලයක පටන් සංවාද ඇති ෙවලා තිෙබන බව 
ෙපෙනනවා. මුල් යුගෙය් කලාව පිළිබඳව ඇති වුණු මූලික 
සාකච්ඡාෙවන් ඉදිරිපත් වුෙණ්, "කලාව තිෙබන්ෙන් වින්දනය 
සඳහා, විෙනෝදය සඳහා හා රසාස්වාදනය සඳහායි" කියන එකයි. 
ෙටෝල්ස්ෙටෝයි සහ ෙබොෙහෝ ආගමික භාවිතාවන් විසින් කලාව 
අනවශ්ය ෙදයක් හැටියට නිර්වචනය කරනු ලැබුවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙටෝල්ස්ෙටෝයිෙග් මතය පසු කාලීනව ඇරිස්ෙටෝටල් විසින් ෙවනස් 
කරනු ලැබුවා. ෙකෙසේ වුවත්, ෙමහි ඉතාම තීරණාත්මක අවධිය 
ආෙව් මාක්ස්වාදී විචාර කලාව බිහි වුණාට පස්ෙසේයි. කලාව යනු 
සමාජය සඳහාය, ජනතාවෙග් විමුක්තිය සඳහාය කියන මතය ඉතා 
ශක්තිමත්ව ෙගොඩ නඟනු ලැබුවා. ඒ මතය ලංකා සමාජය පමුඛ 
විෙශේෂෙයන්ම දකුණු ආසියානු සමාජෙය් තවමත් පවතිනවා. අද 
ලංකාෙව් පවා පබුද්ධ විචාරකයන් තවමත් සිනමා කෘති, කලා 
නිර්මාණ නිර්මාණය කරන්ෙන් වාමාංශික නැඹුරුවක් සහිතවයි.  

ෙකෙසේ ෙවතත්,  කලාෙව් මතවාදය කුමක්ද කියන එක 
සමස්තයක් විධියට ෙකටිෙයන් කිව්ෙවොත්, කලාව කියන එක 
නිකම් අෙප් ශාරීරික කලාවක්, හුදු ශබ්ද ෙගොඩක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. සංගීත ක්ෙෂේතය ගත්ෙතොත්, සංයමයක් සහ විචාරයක් 
නැති, සංෙව්දිතාවක් නැති, ශරීරයට සංෙව්දි වන සංගීතයක්, 
විෙශේෂෙයන්ම ජනපිය සංගීතයක් තමයි අද බිහි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ වාෙග්ම සිනමාව තුළින් උසුළු විසුළු සහ පවුල්වල තිෙබන 
ආරවුල් කිසිම විචාරයකින් ෙතොරව පුනරූපණය කිරීමක් සිදු 
වනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දියානු ෙටලි නාට්ය සහ ලංකාෙව් බිහි වන 
ෙබොෙහෝ ෙටලි නාට්ය සමාජයට කිසිම පණිවුඩයක් ෙනොෙදන, 
නිකම්ම නිකම් කථා ෙපළක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 1970 
සහ 1980 දශකෙය් ඉතා ඉහළ සිනමා රසිකයන් අපට සිටියා. ඒ 
වාෙග්ම පුංචි රටක් හැටියට අපට සිනමා නිර්මාණ විශාල 
පමාණයක් බිහි කරන්නට පුළුවන්කම ලැබු ණා. නමුත් අද වන 
ෙකොට ඒ සිනමා කලාෙවන් බැහැර වුණු යම්කිසි බිඳ වැටීමක් 
දකින්නට තිෙබනවා.  

විෙශේ ෂෙයන්ම මා මුලින් කිව්වා, ෙසෝවියට් ෙද්ශෙය් ෙහොඳම 
සිනමා කෘති, ෙහොඳම සාහිත්ය කෘති බිහි වුෙණ් සමාජවාදය බිහි 

වුණාට පස්ෙසේ ෙනොෙවයි; ෙසෝවියට් විප්ලවයට පථමයි කියලා. 
ඇන්ටන් ෙචෙකෝෆ්, මැක්සිම්  ෙගෝර්කි වැනි ෙබොෙහෝ 
නවකථාකරුවන්, ෙකටිකථාකරුවන් බිහි වුෙණ් පූර්ව ෙසෝවියට් 
යුගෙය්දීයි. ඒ වාෙග්ම ෙදවන ෙලෝක යුද්ධෙය් අද්දර සහ ඊට පූර්ව 
යුගෙය් බර්ෙටෝල් ට් ෙබෂ්ට් වැනි අය කලාව සම්බන්ධෙයන් 
ෙගනාපු මතවාද ෙබොෙහොමයක් සැකසුෙණ් රාජ්ය බලයත් එක්ක 
ෙනොෙවයි, විකල්ප සමාජ ධාරාවන් එක්කයි. මා ෙමහිදී අදහසක් 
දක්වමින් කියා සිටින්ෙන්, පගතිශීලී ෙද්ශපාලන ව්යාපාරවලට සහ 
සමාජ ව්යාපාරවලට යම්කිසි ෙදයක් කළ හැකිව තිෙබන බවයි. 
ලංකාව තුළ රාජ්ය වාෙග්ම අපි ඒ වගකීම භාර ගත යුතුයි කියන 
එකයි, මෙග් අදහස.  

ආධ්යාත්මික සංවර්ධනය ගැන අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 
පකාශ කළා. ඒ ගැන මා ඉතාම සතුටු වනවා. අපි ආධ්යාත්මික 
සංවර්ධනය කියා කිව්වාට, ආධ්යාත්මික සංවර්ධනය කියන්ෙන් 
කුමක්ද කියා නිර්වචනය කර ෙගන නැහැ. ආධ්යාත්මික 
සංවර්ධනය කියන එක එන්ෙන් ෙකොතැනින්ද? "කුංෆු" කියලා 
ෙමගා ෙටලි මාලාවක් විකාශනය වුණා, මට මතක හැටියට ජාතික 
රූපවාහිනීෙයන්. පසුගිය කාලෙය් එහි රඟ පෑ නළුවාත් මිය ගියා.  

ආධ්යාත්මික ෙටලි නාට්ය සම්පදාය ෙකොෙහොමද බිහි 
කරන්ෙන් කියන එකට එය ඉතා  ෙහොඳ උදාහරණයක්. සෑෙහන 
තරුණ පිරිස ඒ නාට්යය නැරඹුවා. ඒ නාට්ය්යෙය් ෙහොඳ පෙව්ශයක් 
තිබුණා. ආධ්යාත්මික සිනමාව කියන එක, ආධ්යාත්මික කලාව 
කියන එක බිහි වීෙම්දී ෙබෞද්ධ සංගීතය, ෙබෞද්ධ සිනමා කලාව හා 
ෙබෞද්ධ විචාර කලාව කියන එක ඉතා වැදගත් වන බව මා 
කියන්න කැමැතියි. අෙප් රට ෙබෞද්ධ රටක් වුණාට, ෙබෞද්ධ කලා 
විචාරය කුමක්ද කියන එක අපට සමාජගත කර ගන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා. මා හිතනවා, ෙබෞද්ධ කලා විචාරයට සමීප ෙකෙනක් 
තමයි බර්ෙටෝල්ට් ෙබෂ්ට් කියලා. "හඬන්න ෙහෝ හිනාෙවන්න 
ෙනොෙවයි ෙටලි නාට්යයක් හදන්ෙන්. නාට්යයක් හදන්ෙන්, සිනමා 
කෘතියක් හදන්ෙන් අපි ඒ නාට්යයට වශීකෘත ෙනොවී මධ්යස්ථ 
හිතකින් එය නරඹා එහි පණිවුඩය ෙකොෙහොමද උකහා ගන්ෙන් 
කියන එකටයි" කියන එකයි බර්ෙටෝල්ට් ෙබෂ්ට්ෙග් කලා විචාරය 
තුළ මූලික වශෙයන් තිබුෙණ්. එය තමයි, ෙබෞද්ධ කලා විචාරයට 
ගැලෙපන, ඉතාම උචිත, ඉතාම වැදගත් ෙද් කියලා මා කල්පනා 
කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ආධ්යාත්මික මිනිසකු හදද්දී කලාව විකල්ප 
සමාජ කලාවක් විධියට ඉදිරියට ෙගෙනන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එක 
කාලයක හත්ෙතොටුෙව්ගමෙග් වීදි නාට්ය ආවා. නමුත් ඒවා 
ඉදිරියට ගිෙය් නැහැ. මා හිතන හැටියට අද සමාජෙය් මිනිසුන් 
රූපවාහිනී ෙපට්ටිෙයන් එළියට ගන්න නම් ගාමීය සංස්කෘතිය 
ඇතුෙළේ ජනතාවාදි කලාවක් ඉදිරියට ගන්න සිදු වනවා. අෙප් 
සම්පදාය තුළ ෙකොයි වාෙග් ෙද්වල්ද තිබුෙණ් කියලා අපි සාකච්ඡා 
කළ යුතු වනවා. පසු කාලයකදී මනෙම්, සිංහබාහු වැනි නාට්ය 
ෙපෝෂණය ෙවන්න විෙශේෂෙයන් අෙප් ෙතොවිල්-පවිල් වාෙග් 
ෙද්වල්  බලපෑවා. ඉන්දියාෙව් සංගීතය පැත්ෙතන් අරෙගන 
බැලුෙවොත්, ඉන්දියෙව් හින්දු ආගම සහිතව බිහි වන හින්දු 
සංගීතය, වි ෙශේෂෙයන්ම ආගමික සංගීතය කියන එක ඉතාම පබල 
සංගීතයක්. විශාල ජන කණ්ඩායම් අද ඒ සංගීතය අහනවා. 
ඒෙකන් තමයි ආධ්යාත්මික සංගීතය කියන එක බිහි වුෙණ්. ඒ 
වාෙග්ම චීන ය කියන්ෙන් ගැඹුරු ආධ්යාත්මික සංගීත සම්පදායයක් 
තිෙබන රටක්. අද internet එක අරෙගන බැලුෙවොත් ආධ්යාත්මික 
සංගීතය කියන්ෙන් කුමක්ද කියලා අපට බලාගන්න පුළුවන්. 
ෙමන්න ෙම්වා පිළිබඳව අපි අධ්යයනය කරන්න ඕනෑ. ඒ අතරින් 
අපි අධ්යයනය කළ යුතු පළමුෙවනි කරුණ වන්ෙන් අද අපට ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පබල සඟරාවක් ෙනොමැතිකම. ඒ වාෙග්ම අපට 
මාධ්යයක් නැහැ; සාකච්ඡාවක් නැහැ; ලියන්න මිනිස්සු නැහැ. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ලියන්න; පකාශ කරන්න අද අපට වග කීමක් 
පැවරිලා තිෙබනවා කියලා මම හිතනවා.  
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ආගමික සංගීතය ඉතාම වැදගත් ෙදයක් කියලා මම කිව්වා. 
 මිනිසුන්ෙග් ආධ්යාත්මික සංවර්ධනයක් ඉලක්ක කර ගත් යම් කිසි 
සංගීතයක් ෙහෝ නාට්යය සම්පදායක් බිහි වනවා නම් ෙහොඳයි. 
ෙජෝන් ද සිල්වාෙග් නාට්ය සම්පදාය මුලින්ම ආෙව් අෙප් ජාතක 
කථා සාහිත්ය පදනම් කර ෙගන කියලා අපි දන්නවා. අපි ගනිමු 
මනෙම් නාට්ය. "මනෙම්" බිහි වුෙණ් ජාතක කථාවක් පදනම් කර 
ෙගනයි. බර්ෙටෝල්ට් ෙබෂ්ට්ෙග් "හුණුවටෙය් කථාව" බිහි වුෙණ් 
චීන ෙබෞද්ධ කථාවක් පදනම් කර ෙගනයි. ඒ විධියට ආගමික 
සාහිත්ය තුළින් අපට ෙකොතරම් ෙද්වල් ගන්න පුළුවන්ද? 
අවාසනාවකට වාෙග් අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ආගමික 
සාහිත්ය, ඉතිහාසය, චිතපට ආදිය නාට්ය කලාවක් බවට පත් 
කරද්දි කිසිම විචාරයකින් ෙතොරව; ඒ වාෙග්ම එහි තිෙබන 
ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව කිසිම අදහසකින් ෙතොරව අපි ඒක 
අතට ගන්නවා.  

ෙලෝකෙය් විමුක්තිකාමි සාහිත්යයන් ෙදකක් තිෙබන බව මා 
දකිනවා. ඉන් එකක් තමයි, පූර්ව ෙසෝවියට් යුගෙය් බිහි වුණු 
විමුක්තිකාමි සාහිත්යය.   ඇන්ටන් ෙචෙකොෆ් හරහා, ඒ වාෙග්ම 
මැක්සිම් ෙගෝර්කි හරහා ඉදිරියට ආපු සාහිත්යය.  ෙදෙවනි එක 
තමයි, ෙබෞද්ධ සාහිත්යය.  ෙබෞද්ධ සාහිත්යය තුළ ඉහළ 
ගුණාත්මකභාවයක්, විමුක්තිකාමී බවක් තිබුණා. අපි ජාතක ෙපොත  
පිළිබඳව කථා කරනවා නම්,  "ජාතක ෙපොත" කියලා කියන්ෙන් 
පීඩිතයන්ෙග් විමුක්තිය සහ දුක්ඛ ෙව්දනාවන් සමාජගත කිරීමට 
බිහි වුණු සාහිත්යයක්. කාන්තාවන්ෙග් මූලික සමාජ ගැටලු සමාජය 
තුළ සාකච්ඡා කරපු සාහිත්යයක්. ජාතක කථා ෙබොෙහොමයක් අපට 
තිෙබනවා. ලංකාෙව් ෙම් ෙද්වල් පිළිබඳව ඉතා ගැඹුරු 
සාකච්ඡාවක් පූර්ව යුගෙය් තිබුණා. අවාසනාවකට වාෙග් අද 
විශ්වවිද්යාලවල ෙම් සාකච්ඡාව නැහැ. අෙප් විශ්වවිද්යාලවලට 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.  අපි 
විශ්වවිද්යාලෙය් සිටි කාලෙය් "නාට්ය වළ" කියලා එකක් තිබුණා; 
"නාට්ය සති" තිබුණා. අද ඒවා තිෙයන්නන් වාෙල් තිෙබනවා. 
ඒවාෙය් ගැඹුරු සාකච්ඡාවක්වත් නැහැ; සිනමා විචාරයක් පිළිබඳ 
කතිකාවතක්වත් නැහැ. ෙම්කට අපි  කරන්න ඕනෑ කුමක්ද?  

මට ලැබී තිෙබන ෙම් ෙකටි කාලය තුළ මම ෙයෝජනා කීපයක් 
කරන්න කැමැතියි. ලංකාෙව් සිටින සියලුම පාසල් ශිෂ්ය 
ශිෂ්යාවන්ට කලාව හා සාහිත්යය ඉගැන්වීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අප 
තුළ තිෙබන්න ඕනෑ. අපි ජපානය ගත්ෙතොත්, ජපානෙය් සෑම 
ශිෂ්යෙයකුටම සංගීත භාණ්ඩයක් වාදනය කරන්න පුළුවන්. ඒක 
තමයි ජපානය හදපු ෙද්. අෙප් සමහර අයට තාලයකට 
අත්පුඩියක්වත් ගහන්න බැහැ. ෙමොකද, සමහර අයට උපතින්ම ඒ 
කුසලතාව නැහැ. නමුත්, ජපානෙය් හැම දරුෙවකුටම ඔවුන්ෙග් 
පාසල් අධ්යාපනය තුළදී කුමන ෙහෝ සංගීත භාණ්ඩයක් වාදනය 
කිරීෙම් හැකියාව ඇති කරනවා. මම හිතන්ෙන් ෙමන්න ෙම් කමය 
අපි අතට ගන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අෙප් පාසල්වල 10, 11 
පන්තිවලින් පස්ෙසේ සාහිත්ය කලාව හා සම්බන්ධ ෙමොකක්වත්ම 
නැති වනවා. ඊට පස්ෙසේ අපි විෂය ධාරාව ෙකොටස් තුනකට ෙබදා 
තිෙබනවා. නමුත්, අෙප් පාසල්වල 12 පන්තිෙය් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්, 
විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨෙය් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් සහ ඉංජිෙන්රු 
පීඨෙය් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් කලාව, සංගීතය ඉෙගන ගන්නවා. මම 
විශ්වවිද්යාලෙය් සිටි කාලෙය් ලැබූ ෙහොඳම අත් දැකීම තමයි, 
ගණිත විෂයට ඉතාම දක්ෂ ශිෂ්යෙයෝ ළඟ තමයි කලා කුසලතාව 
තිෙබන්ෙන් කියන එක. ඉංජිෙන්රු පීඨවල, ෛවද්ය පීඨවල විශාල 
කලා කුසලතා තිෙබන අය ඉන්නවා. හැබැයි, ඔවුන්ට පූර්ව මූලික 
අධ්යාපනයක් නැහැ. ඒ නිසා සියලුම විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් 
ෙපොදුෙව් කලාව සහ සාහිත්යය හැදෑරිය යුතුයි කියන එක මා 
ෙමහිදී ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි. අද ෙප්රාෙදනිය 
විශ්වවිද්යාලෙය් ෙහෝ කුමන විශ්වවිද්යාලයක ෙව්වා ෙසෞන්දර්යය 
පීඨවල තත්ත්වය කුමක්ද?  

අද ලංකාෙව් තිෙබන විශාකා විද්යාලය, ආනන්ද විද්යාලය 
වාෙග් පමුඛ විද්යාල ගත්ෙතොත් ඒවාෙය් ඉෙගන ගන්නා ශිෂ්ය 
ශිෂ්යාවන් කී ෙදෙනක් සංගීතය හදාරනවාද? අතීතෙය් මධ්යම 
පන්තික පවුලක් ජීවත් වන ෙගදරක පියාෙනෝවක් තිබුණා. ඒක 
නිකම් විලාසිතාවක්. අද වනෙකොට එෙහම විලාසිතාවක් මධ්යම 
පන්තියට නැහැ. අද මධ්යම පන්තිෙය් කලාව හා සාහිත්ය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් nightclub ගිහිල්ලා පිස්සු නටන එක. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබවහන්ෙසේට තව විනාඩියක් තිෙබනවා. 

 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
 ෙම් සම්බන්ධෙයන් අධ්යාපනය තුළ අපි කරන 

පතිසංස්කරණය කුමක්ද කියන එක ෙමහිදී ඉතාම වැදගත් වනවා 
කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම මට කලින් කථා කරපු 
මන්තීතුමා කරුණු පැහැදිලි කරමින් ඉතා වැදගත් අදහසක් 
ඉදිරිපත් කළා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් මණ්ඩලයක් තිෙබන්න ඕනෑය 
කියලා. ෙටලි නාට්ය ඇතුළු සෑම ෙදයකටම ඒ මණ්ඩලය විසින් 
යම් කිසි විනිශ්චයක් ලබා දිය යුතුයි කියලා එතුමා කිව්වා.  ඒක 
ඉතා වැදගත් ෙයෝජනාවක්. රජය ඒ ෙයෝජනාව ඉදිරියට ෙගන 
ගිෙයොත් ෙහොඳයි කියලා මා හිතනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා කිව යුතු  
ෙදයක් තිෙබනවා. කලාකරුවන් පිළිබඳ ඇගැයීම ඉතා වැදගත් 
වනවා. අෙප් රෙට් වයසට ගිය කලාකරුවන් ඉන්නවා. ඔවුන්ෙග් 
මුළු ජීවිත කාලයම කලාව ෙවනුෙවනුයි ගත වුෙණ්. නමුත්, 
ඔවුන්ට කිසිම විශාම වැටුපක් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 
හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවුරුදු පහක් හිටියාට පස්ෙසේ අපට 
විශාම වැටුපක් ෙදනවා. කලාකරුෙවකු ජීවිත කාලයම කැප 
කරලා කලාව හදාරා තිෙබනවා. හැබැයි, ඔහුෙග් සංරක්ෂණය 
ෙවනුෙවන් අපට වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ජාතික 
වශෙයන් වැදගත් කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරපු සියලුම 
කලාකරුවන්ට සංරක්ෂණ වැඩ පිළිෙවළක් රටක් විධියට අපි ලබා 
දිය  යුතු වනවා. ඔවුන්ට ජීවත් වන්න ෙගයක්ද, ජීවත් වීම සඳහා 
යැපුම් මාධ්යයක්ද ඇතුළුව ඔවුන්ෙග් මූලික අවශ්යතා අපි 
සපුරන්න ඕනෑ. වයසට ගිය කලාකරුෙවෝ අද ඉතාම අන්ත 
අසරණව ජීවත් වන ආකාරය මා දකිනවා. එදිෙනදා ආහාර ෙව්ල 
පවා සපයා ගන්න බැරි කලාකරුෙවෝ කීප ෙදෙනක්ම මම 
දන්නවා. අපි ඔවුන්ට ෙපෞද්ගලිකව උදවු කරලා තිෙබනවා. අපි 
තවමත් අහන්ෙන් පැරණි ගායක ගායිකාවන්ෙග් සින්දු. නමුත් ඒ 
කලාකරුවන්ට ඉන්න ෙගයක් නැහැ. දරුෙවෝ ළඟට ෙවලා ඉතාම 
අසරණව ජීවත් වන කලාකරුෙවෝ ඉන්නවා. ඒ නිසා 
කලාකරුවන්ට යම් කිසි දීමනාවක්, රැකවරණයක් ලබාදීම 
රාජ්යයක් හැටියට අෙප් වග කීමක් කියා මා කල්පනා කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අද කථා කළ ඉතා වැදගත් පශ්නයක් තමයි, අපි 
අනුකරණය කරන විෙද්ශීය චිතපට හා ෙටලි නාට්ය. 
විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙටලි නාට්ය ෙගන්වා ගන්න ෙකොට 
අනිවාර්යෙයන්ම ඒ සඳහා යම් කිසි පමිතියක්, ජාතික වැඩ 
පිළිෙවළක් තිබිය යුතුයි. ෙමොකද ෙහේතුව, අෙප් දරුවන්ට, අෙප් 
සමාජයට බලපාන්ෙන් ඔවුන් ශව්ය දෘශ්ය මාධ්යෙයන් දකින ෙද්, 
බලන ෙද්. එම නිසා ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයි. 

අවසාන වශෙයන් මට කිව හැක්ෙක්, අෙප් සමාජයක් මනින 
 මිනුම් දණ්ඩ වන්ෙන් ෙගොඩනැඟිලි හා යාන්තික වස්තු ෙනොවන 
බවයි. සමාජයක ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ නිර්ණායකය තමයි, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සමාජයට ෙකතරම් කලාත්මක රසවින්දනයක් කළ හැකිද, 
ඔවුන්ෙග් සාහිත්ය ෙකොතරම් පබලද, ඒවාට ඇහුම් කන් දීමට ඔවුන් 
ෙකොතරම් සූදානම්ද කියන එක. ඒ මත තමයි ජාතියක වටිනාකම 
මනින්ෙන්. අපි ඉතාම පහළ මට්ටමකට අද වැටිලා තිෙබනවාය 
කියා මම හිතනවා. අෙප් ආර්ථික ඉලක්කම්වලට සාෙප්ක්ෂව 
ගත්තාම 1970-1980 දශකෙය් අපි හුඟක් ඉදිරිෙයන් සිටියා. අපි 
ආර්ථිකෙයන් මහා ඉහළට ෙනොගියත්, එදා ඒ තත්ත්වය තිබුණා.  

සමහර අය කියනවා, ආර්ථික අතිරික්තෙය් පතිඵලයක් ලු 
කලාව හා සාහිත්ය. නැහැ, එෙහමම ෙනොෙවයි. ආර්ථික අවපාතය 
තිබුණු රටවල්වල තමයි කලාව හා සාහිත්ය බිහි වුෙණ්. මම 
මුලින්ම කිව්වා, ෙහොඳම කලා දියුණුව තිබුෙණ් පූර්ව ෙසෝවියට් 
යුගෙය් බව. ෙසෝවියට් විප්ලවෙයන් පස්ෙසේ ඇති වුණු කලා 
දියුණුවක් ගැන අපට කථා කරන්න බැහැ. ඇෙමරිකාෙව් විශාල 
ආර්ථික අතිරික්තයක් තිබුණා කියලා මහා කලා කෘති බිහි වුණාය 
කියා අපට කියන්න බැහැ. ඒ නිසා අද අෙප් වගකීම තමයි, පබුද්ධ 
සමාජ කණ්ඩායම් හැටියට විකල්ප සමාජ ව්යාපාර විසින්, 
විෙශේෂෙයන්ම පගතිශීලී සමාජ ව්යාපාර විසින්, ෙද්ශපාලන 
ව්යාපාර විසින් අලුත් කථිකාවතක් තුළ, අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් තුළ 
කලාව හා සාහිත්ය ඉදිරියට ෙගනයාම. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 

 
[අ.භා. 2.30] 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. විනාඩි 

කිහිපයක කාලයක් පමණයි මට කථා කරන්න හැකි ෙවන්ෙන්. 

මම මූලික වශෙයන්ම කාරණා ෙදකක් පිළිබඳව කරුණු 
දක්වන්න කැමැතියි. එකක් තමයි, ෙබොෙහෝ ෙදනා සාකච්ඡා කළා 
පැරණි සිනමා කෘති - film archives - දැන් ෙවනෙකොට 
නාස්තිෙවලා, ඒවා බලන්න කමයකුත් නැහැ, ඒවා ආරක්ෂා 
කිරීෙම් කමෙව්දයක් ගැන කිසි ෙකෙනක් කථා කරලා නැහැ 
කියලා. ඒ වාෙග්ම සිනමාශාලා ඩිජිටල්කරණය ගැන සාකච්ඡා 
වුණා. අපට ගෙම් සිනමාශාලා ඩිජිටල්කරණය කරන්න පුළුවන් 
නම් ඒක ඉතාම වැදගත්. ෙකොළඹ නගරෙය් සිනමාශාලා කිහිපයක් 
පමණයි ඩිජිටල්කරණයට ලක්කර තිෙබන්ෙන්. ෙමම වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කෙළොත් ෙම් ක්ෙෂේතය තව දුරටත් දියුණු 
කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියා අපි හිතනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කැමැතියි ෙම් පිළිබඳවත් 
ඔබතුමාව දැනුවත් කරන්න. පළමුවැනි වතාවට තමයි අපි Cannes 
Film Festival එකට සහභාගි වුෙණ්. ඇත්ත වශෙයන්ම මමත් 
ඒකට සම්බන්ධ වුණා; තල්ලු කළා, ෙම් වැෙඩ් කළ යුතුයි කියලා. 
Cannes Film Festival එක කියන්ෙන් පංශෙය් පවත්වන 
ෙලෝක ෙය් වැඩිම පිළිගැනීමක් තිෙබන සිනමා උෙළල. Cannes 
Film Festival එෙක්දී ලැෙබන සම්මාන තමයි සාමාන්යෙයන් 
ඉහළම සම්මාන හැටියට සලකන්ෙන්. සිනමා කෘතියකින් මුදල් 

හම්බ කරනවාට වඩා වැදගත්, එහි ඇති ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව 
තමන්ෙග්ම සගෙයෝ විසින් තමන්ට ලබාෙදන සම්මාන. අවුරුදු 
69ක් තිස්ෙසේ Cannes සිනමා සන්දර්ශනය පැවතුණත්, ලංකාව 
නිල වශෙයන් සහභාගි වුණු පළමුවැනි වතාව තමයි ෙම් අවුරුද්ද. 
එහිදී අපි මූලික වශෙයන් කාරණා තුනක් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා 
කළා. මම ෙපෞද්ගලිකවම French National Film Corporation 
එකට,- 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මන්තීතුමිය. 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
Cannes Film Festival එකට සහභාගි වුණු ෙකෙනක් හැටියට 

මම කියනවා, සුමිතා පීරිස් මැතිනියෙග් "ෙලොකු දුව" චිතපටය 
තමයි නිල වශෙයන් පළමුවරට ෙත්රී පත්වුණු චිතපටය කියා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමියනි. Cannes සිනමා 

උෙළෙල්දී විමුක්ති  ජයසුන්දර Golden Camera Award එකකුත් 
දිනාගත්තා. ඒක ඔබතුමියට මතක ඇති. ඔබතුමිය කියන එක අපි 
දන්නවා. ලංකාෙව් සිනමා කෘති ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. මම 
කියන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. මම කියන්ෙන් රටක් හැටියට ශී 
ලංකාව Cannes සිනමා සන්දර්ශනයට නිල වශෙයන් පථම 
වතාවට සහභාගී වුෙණ් 2016 දී කියන එකයි. ඔබතුමිය 
ෙනොදැනුවත්ව ෙවන්න ඇති ඒ කථාව කිව්ෙව්. මම ඒක නිවැරදි 
කළා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
2015 වර්ෂෙය්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
සමාෙවන්න. 2015 මැයි මාසෙය් තමයි ඒක කෙළේ. ගීතා 

කුමාරසිංහ ගරු මන්තීතුමියට ඒ නිවැරැදි කිරීම මම කරන්නට 
ඕනෑ. ඔබතුමිය සම්බන්ධ වුණු සිනමා කෘති අපි ෙපොඩි දවස්වල -
පාසල් යන කාලය සිට-  film hallsවල ෙපෝලිෙම් ඉඳලා ගිහින් 
බලලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]  නැහැ, නැහැ. අපි ශී ලංකාව 
නිල වශෙයන් නිෙයෝජනය ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ, ගරු 
මන්තීතුමිය.  

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
සුමිතා පීරිස් මැතිනියෙග් ''ෙලොකු දුව'' කියන චිතපටිය Cannes 

Film Festival එකට ගියා.  
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[ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි] 
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ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඒක හරි. 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
නිල වශෙයන් ගියා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)     
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඒක හරි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සුමිතා පීරිස් මැතිනිය ෙගන් 

පස්ෙසේ තව ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුෙග් සිනමා කෘති ඉදිරිපත් වුණා. 
විමුක්ති ජයසුන්දරෙග් එක් සිනමා කෘතියකට ''Golden Camera'' 
සම්මානය හම්බ වුණා. ඊට පස්ෙසේ එතුමාට ලංකාවට එන්න හම්බ 
වුෙණ්ත් නැහැ. ඒක ෙවනම ෙද්ශපාලන කථාවක්. එතැනට යන්න 
ඕනෑ නැහැ. මම කියන්ෙන්, ෙපෞද්ගලිකව ඉදිරිපත් කරන සිනමා 
කෘති ගැන ෙනොෙවයි. පථම වතාවට රට නිෙයෝජනය වුෙණ්  2015 
ජුනි මාසෙය්යි. මට සිනමාව පිළිබඳ වැඩි අවෙබෝධයක් නැහැ. 
සමහරවිට මම කියන ෙද් වැරැදි ෙවන්න පුළුවන්; ඔබතුමිය 
නිවැරැදි ෙවන්න පුළුවන්. නමුත්, මට ලබා දීලා තිෙබන දත්තවලට 
අනුව, පළමු වතාවට තමයි එෙහම සහභාගි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
එෙහම ෙනොෙවයි නම්, එය නිවැරැදි කරන්න.  එවිට මා එය 
පිළිගන්නවා. ශී ලංකාව නිල වශෙයන් සහභාගි වුණාද, නැද්ද 
කියලා ඔබතුමිය මට වඩා යමක් දන්නවා. 

අපට පුළුවන් වුණා, ශී ලංකාව  film location  එකක් හැටියට 
ඉදිරිපත් කරන්නට.  “Film village” කියලා එකක් තිෙබනවා. 
ඉන්දියාව, ඇෙමරිකාව, ඕස්ෙට්ලියාව, ඊශායලය වැනි ෙම් සියලු 
රටවල් නිල වශෙයන් ඔවුන්ෙග් රට ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා, ''ෙමන්න අෙප් රෙට් කෘති, ෙමන්න අෙප් රෙට් 
හැකියාවන්, ෙමන්න අෙප් රෙට් කළ හැකි සිනමා පටිගත කිරීම්'' 
යනාදී වශෙයන්. ගරු මන්තීතුමිය, ශී ලංකාව එවැනි ආකාරයකට 
මීට කලින් ඉදිරිපත් වී තිබුෙණ් නැහැ කියලායි මම කියන්ෙන්. ඒක 
තමයි ''නිල වශෙයන්'' කියලා මම සඳහන් කෙළේ.  ඒ සාකච්ඡාවල 
පතිඵල ෙදකක් පිළිබඳව මම කියන්නම්. 

මෙග් කථාව ආරම්භෙය්දීම මම කිව්වා, පරණ කාලෙය් චිතපටි 
- archives of old movies -  බලන්න බැහැ, හරියට සද්දය නැහැ, 
චර චර ගානවා, තිරය මත සුදු ඉරි යනවා කියලා. පංශ රජය සමඟ  
එකතු ෙවලා, ෙම්වා ෙල්ඛනාගාර ගත කිරීම ආදී කම මඟින් එම 
සිනමා කෘති ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳව 70වැනි Cannes Film 
Festival සමුළුෙව්දී එකඟත්වයකට එන්නට අප බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

ෙදවැනි කාරණය, සිනමා ශාලා ඩිජිටල්කරණය. සිනමා ශාලා 
ඩිජිටල්කරණය  සඳහා අවශ්ය මූල්ය අවශ්යතා, ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට 
National Film Corporation  එක වැනි ආයතනවලට ලබා 
ෙදන්න අපට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් වාර්ෂික අය වැෙයන් ෙම් 
සඳහා  මුදල් ෙවන් කරන්න අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ අපට 
හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. ගරු ගීතා කුමාරසිංහ මන්තීතුමිය 
ෙහොඳටම දන්නවා, පංශ සිනමාව කිව්වාම, ඉතාමත්ම ඉහළ 
ගණෙය් සිනමාවක් බව. අපි කවුරුත් පංශ සිනමාෙව් 
ගුණාත්මකභාවය ගැන කථා කරනවා. National Film 
Corporation of France  කියන එකත් එක්ක එකතු ෙවලා අපට 
ෙම් ඩිජිටල්කරණය ෙගන යන්නට පුළුවන් නම්, ඔබතුමියත්, ෙම් 
රෙට් සියලුම සිනමා ෙපේක්ෂක ජනතාවත් සන්ෙතෝෂ ෙවයි කියා මා 
විශ්වාස කරනවා. 

තුන්වැනි එක තමයි, සම නිෂ්පාදන අවස්ථා - co-production 
possibilities. පංශ සිනමා නිෂ්පාදකයන් සමඟ යම් කිසි විධියකට 
එකතු ෙවලා චිතපට නිෂ්පාදනය කරන්න අපට අවස්ථාවක් 
ලැෙබනවා. අද ෙම් සභාෙව්දී ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ලංකාෙව් 
සිනමාව, ෙටලි නාට්ය ගැන කථා කළා. අෙප් විෙද්ශ අමාත්යාංශය 
ෙම් කාරණයට මැදිහත් වුෙණ් ෙම් නිසායි, ගරු මන්තීතුමියනි. අපි 
විශ්වාස කරනවා ලංකාෙව් සිනමාව ෙලෝකයට ෙගන යන්න 
පුළුවන් කියලා. ලංකාෙව් සිනමාව ගුණාත්මකභාවෙයන් ඉතාම 
ඉහළ තැනක තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, ගරු මන්තීතුමිය. 
 

ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
“Nobody’s Perfect” කියන එකත් අපි කෙළේ, පංශයත් 

ලංකාවත් අතර  collaboration film එකක් හැටියට.  කලින්ම ඒක 
කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙමොකක්ද ඒෙක් නම? මට ඒක ඇහුෙණ් නැහැ. 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
“Nobody’s Perfect”.  ගාමිණී ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා සහ 

මම ඒෙක් රඟපෑවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
හරියට හරි. ඔබතුමිය ඒක ගැන ෙබොෙහොම ඉහළින් තමයි කථා 

කරන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් ඔබතුමිය පිළිගන්නවා ඇත්ත වශෙයන්ම 
එවැනි කෘති ගුණාත්මක භාවෙයන් වැඩියි කියලා. ඔබතුමිය 
පිළිගන්නවාෙන්? ඔබතුමියට මතක් ෙවලා කිව්ෙව්, " French co-
production එකක් හැටියට ඒක කළා" කියලා. ෙම් හරහා අපි 
සමහර ෙවලාවට ඔබතුමිය වාෙග් ඉහළම තැන්වල ඉන්න නළු 
නිළියන්ටත් වඩා සාමාන්යෙයන් නැඟී එන නඵ නිළියන්ටත් 
අවස්ථාව ලබා ෙදනවා. ඒක තමයි අපි ෙම් උත්සාහ කරන්නට 
යන්ෙන්. ෙම් වැරදි ෙදයක් කරනවා ෙනොෙවයි. ඔබතුමිය මට වඩා 
සිය ගුණයක් සිනමාව ගැන දන්නවා. ඔබතුමියෙග් දැනුම අපිත් 
සමඟ share කරන්න, අපට ලබා ෙදන්න. මීළඟ සැසිවාරෙය්දී 
ඔබතුමියටත් ආරාධනා කරන්නම්. National Film Corporation 
of Sri Lanka, Sri Lanka Tourism, Embassy of Sri Lanka  in 
France එකත් සමඟ තමයි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක 
කරන්ෙන්. ඔබතුමියට මම හැකි නම් ආරාධනා කරන්නම් 70ෙවනි 
කෑන්ස් සිනමා උෙළලට ශී ලංකාෙව් නිෙයෝජිතවරියක ෙලස 
සහභාගි ෙවන්න කියලා. විෙද්ශ අමාත්යාංශය හරහා අපි ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්නට පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ 
තමයි පළමුෙවනි දැනුවත් කිරීම වන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදෙවනි දැනුවත් කිරීම 
ෙමයයි. සංස්කෘතිය ගැන කථා කරන විට අවුරුදු 2,500ක 
ඉතිහාසයක් තිෙබන අෙප් රෙට් ස්ථිර අගනුවරවල් හතරක් 
තිබුණා.  අනුරාධපුරය, ෙපොෙළොන්නරුව, ෙකෝට්ෙට් සහ මහනුවර 
අපට තිබුණා. අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව පිහිටා තිෙබන ෙකෝට්ෙට් 
පැරණි අගනුවර, -1415 සිට 1565දී අන්තිමට අපි ෙම්ක දාලා 
යනතුරු අවුරුදු 150ක් තිබුණු අගනුවර- ගැන කිසි ෙකෙනක් කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. එහි තිබුණු සංසක්ෘතිය, එහි තිබුණු පුරාවිද්යා 
වස්තුවල වටිනාකම් ගැන කවුරුත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. අෙනක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අගනුවරවල් තුනම ෙලෝක උරුම නගර ෙලස යුෙනස්ෙකෝ 
ආයතනය පිළිෙගන තිෙබනවා. නමුත් ෙකෝට්ෙට්ට ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන් කුඩම්මාෙග් සැලකිලි.  

ඇත්ත වශෙයන්ම කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම්වා විනාශ ෙවලා 
තිෙබනවා. පෘතුගීසිකාරෙයෝ ෙම්ක විනාශ කළාට පසුව ෙහොරු 
ඇවිල්ලා ෙම්ක විනාශ කරලා තිෙබනවා. ෙම්වාෙය් ගල් අරෙගන 
ගිහින් ෙගවල් හදලා තිෙබනවා. පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සහ ෙකෝට්ෙට් මහ නගර සභාව 
කියන සියලු ආයතන ෙම්වාට වග කියන්නට ඕනෑ. අපි දන්නවා, 
ෙකෝට්ෙට් ෙකොටු බැම්ම -rampart- එක තිෙබන බව. රජ කාලෙය් 
අගනුවර වෙට්ට හදපු ෙකොටු බැම්ම, බැද්දගාෙන් තිෙබන mounds, 
ඒ කාලෙය් පරණ විහාරසථ්ාන, ෙකෝට්ෙට් උමග වාෙග් පුරාවිද්යා 
වටිනාකම් සහිත ස්ථාන තිෙබනවා. අඩුම තරමින් අෙප් දරුෙවෝ 
ෙකෝට්ෙට් උමග දැකලා තියා ඒ ගැන අහලාවත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම, 
අෙප් රජ මහා විහාරය තිෙබනවා; ගල් අම්බලම තිෙබනවා; 
අලෙක්ශ්වර නටබුන් තිෙබනවා. ෙම් සියලු ෙද් තිෙබනවා. නමුත් 
ඇයි අපි ෙමපමණ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙකෝට්ෙට් සම්පූර්ණෙයන්ම 
අමතක කරලා තිෙබන්ෙන්?  

1982දී පාර්ලිෙම්න්තුව ෙමතැනට ෙගනාවාට පසුව කැෙළේට 
ගිහින් තිබුණු ෙම් පෙද්ශෙය් ඉඩම්වල වටිනාකම වැඩි වුණා. 
ඉස්සර කාලෙය් පර්චස් එක රුපියල් 200ට, 300ට විකුණපු කට්ටිය 
දැන් කාලෙය් පර්චස් එක විකුණන්නට කථා කරන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 3ට, 4ට. ෙහොර ඔප්පු ලියන මිනිස්සු ෙද්ශපාලන ෙහොරුත් 
සමඟ එකතු ෙවලා, ඒ වැඩ කරන නිලධාරීන් එකතු ෙවලා ෙහොර 
ඔප්පු ලියාෙගන බලෙයන් අල්ලාෙගන, ෙකොටු බැම්ම කඩලා ඒ 
තැන්වල ෙගවල් හදලා තිෙබනවා. ෙම් විනාශය දිගින් දිගටම සිද්ධ 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම නිසා මම ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරන්නට කැමැති කාරණයක් තිෙබනවා. අපි 
ෙතෝරා ගත්ත ඉතිහාසය ගැන විතරක් කථා කරන්නට එපා. 
ෙකෝට්ෙට්ට ලැබිය යුතු අවධානය ලැබිය යුතුයි. මම ෙමතැනදී 
ඉස්මතු කරන්නට හදන්ෙන් “Conservation and Restoration of 
Kotte - The Ancient Capital City of Sri Lanka” කියලායි. අපි 
උත්සාහ කරනවා, රජය ඒ ඉල්ලීම කරනවා. ගරු පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙග් සහ මන්තීවරියන් සියලු ෙදනාෙග්ම උදවු 
උපකාරත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අවුරුදු 600කට කලින් 
තිබුණු ඒ ගම්භීර අෙප් අගනුවර ගැන අෙප් අවධානය ෙයොමු විය 
යුතුයි. කාල ෙව්ලාව ඉක්ම ගිහින් තිෙබන නිසා ඒ කාලෙය් 
සංස්කෘතිය ගැන කියන්නට, ඒ කාලෙය් ෙකෝට්ෙට් ජීවත් වුණු 
වැදගත් පුද්ගලෙයෝ ෙම් රටට කළ සංස්කෘතික දායකත්වය ගැන 
කියන්නට ෙම් අවස්ථාෙව්දී හැකියාවක් නැහැ. නමුත්, මට අවශ්ය 
කෙළේ ෙම් ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්නයි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අප ඒ ගැන අමතක කරන්න 
නරකයි. අවුරුදු 150ක් තිස්ෙසේ තිබුණු අෙප් ඒ අගනුවර නැවත 
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අප සියලුෙදනාෙග්ම අවධානය ෙයොමු විය 
යුතු බව මතක් කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 2.45] 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිශයින්ම වැදගත්, 

ෙපෞද්ගලිකවම මෙග් හිතට සමීප සිනමාව හා කලාව පිළිබඳව අද 
දින ෙම් උත්තරීතර සභාෙව්දී කථා කරන්නට අවස්ථාවක් ලැබීම 
මෙග් වාසනාවක් ෙකොට සලකනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අසුන්ෙගන සිටින 
ඔය කථානායක ආසනය මීට කාලයකට ඉහත  ෙහළ සිනමාෙව් 
"සක්විති" ෙලස විරුදාවලිය ලත් ගාමිණී ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා 
විසින් ෙහබවූ ආකාරය අප කාටත් මතකයි.  සිනමාෙව් සියලුෙදනා 
ෙවනුෙවන් කරන ලද විෙශේෂ උපහාරයක් ෙලස මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා විසින් ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පත් කරන ලද ෙහළ 
සිනමාෙව් අග රැජින ෙලස විරුදාවලිය ලත් මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිනියත් එදා ගාමිණී ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා ෙසේම ෙම් 
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අසුනක් ෙහබවූ බව ඔබ 
සියලුෙදනාම දන්නවා ඇති. ඒ වාෙග්ම ෙනොෙයක් කලාකරුවන් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණියා. ජීවන් කුමාරණතුංග මැතිතුමා, 
වර්තමානෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින රන්ජන් රාමනායක 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා වාෙග්ම තවත් කලාකරුවන් කීප ෙදෙනක්ම 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා.   

ෙහළ සිනමාෙව් සක්විති ෙලස විරුදාවලිය ලත් ගාමිණී 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආ දිනෙය් සිට 
සිනමාව ෙවනුෙවන් එතුමා ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී කථා කළ හැටි 
මට ෙම් ෙමොෙහොෙත් මතක් ෙවනවා. එතුමාට අවශ්ය වුණා 
සිනමා ෙව් ඉදිරි දැක්ම ෙවනුෙවන් යම්කිසි කටයුත්තක් කරන්න.  
මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මැතිනියත් ඒ අයුරින් කටයුතු කළ බව මෙග් 
හැඟීමයි. නමුත්, කියන්න කනගාටුයි, ෙලෝක සිනමාව ෙදස බලද්දි 
පුංචි තිතක් වාෙග් තිෙබන පුංචිම පුංචි සිනමා කර්මාන්තයකුයි 
අපට තිෙබන්ෙන්. ෙලෝකෙය් ඕනෑම ෙකෙනක් සමඟ තරග 
කිරීමට හැකි දක්ෂකම් සපිරි ශිල්පීන් අපට සිටියත්, කර්මාන්තයක් 
ෙලස ගනිද්දි සිංහල සිනමාව ෙබොෙහොම ෙකටි, ෙපොඩි 
කර්මාන්තයක්. අඩුම තරමින් ෙම් ශී ලංකාව පුරාමවත් අෙප් 
චිතපට ෙපන්වීෙම් පහසුකම් අද නැති ෙවලා ගිහින් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සිනමාව කලාවක්. ගාමිණී 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා සිනමා ශිල්පීන්ෙග් වෘත්තීමය තත්ත්වය 
ඉහළට නංවන්න එදා තිබුණු සියලු සිනමා සමාගම් සමඟ මහා 
සටනක් කරලා -මීට කලින් කථා කළ අෙප් ගරු මන්තීවරෙයක් 
කිව්වා වාෙග්.- දිනයට, මාසයට කුලියට වැඩ කරපු ශිල්පීන්ට 
ෙගෞරවනීය තත්ත්වයක් ලබා දුන්නා. සිනමාව කලාවක් වාෙග්ම 
ව්යාපාරයක්. සිනමාවට මුදල් ආෙයෝජනය කරන ෙකෙනක් ඊළඟ 
චිතපටය සඳහා නැවත මුදල් ආෙයෝජනය ෙනොකෙළොත් එයට 
එතැනින්   නැවතීෙම් ලකුණ වැෙටනවා. අද සිනමාව දිගින් දිගටම 
ඉදිරියට යන ඒ අවස්ථා සියල්ල හැකිළී යනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි කලාකරුවන් සියලුෙදනා ඉල්ලූ ෙදයක් 
තිෙබනවා.  මම ෙමහිදී කරුණු ෙදකක් ගැන මතක් කරන්න 
කැමැතියි. එදා ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පියගැට ෙපළ 
නගිද්දි මම එක ෙදයක් තීරණය කළා. ගාල්ල දිස්තික්කෙයන් 
එකම කාන්තාව ෙලස එම ජනතාව මාව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙතෝරා පත්කර එව්වා. ඔවුන් ගැන කථා කළත්, මට මෙග් වරිගයා 
ගැන,  මෙග් ෙදවැනි උපත සිදු වූ සිනමාව ගැන කථා කිරීෙම් 
අයිතියක් තිෙබන බව මම එදාත් සාක්ෂාත් කර ගත්තා.  

එදා මට අවශ්ය වුණා, අෙප් හිටපු පවීණයන් ෙම් ගරු සභාව 
ෙහොබවද්දී, කර ගන්න බැරි වුණු ෙද්වල් පිළිබඳව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ හඬක් නගන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, පසුගිය කාලෙය්වත්, අදවත් කිසිම ආණ්ඩුවකින් 
ෙනොෙකරුණ ෙද් තමයි  අපට ජාතික පතිපත්තියක් ඇති කිරීම. 
සිනමාව, සංස්කෘතිය, කලාව, ෙටලි නාට්ය යන ෙම් සියල්ල රැක 
ගැනීමට නම් හැකි ඉක්මනින් අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් ජාතික 
පතිපත්තියකට යන්න ඕනෑ. වතුර ටිකට ෙහෝ ෙවනත් ඕනෑම 
ෙදයකට ශී ලංකාෙව් යම්කිසි පතිපත්තියක් තිෙබනවා. සිංහල 
භාෂාෙවන්  චිතපට, ෙටලි නාට්ය සහ නාට්ය හැෙදන ෙලෝකෙය් 
එකම රට ශී ලංකාවයි. නමුත් එවැනි රටක කලාවට ජාතික 
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අනන්යතාවක් ඇති කර ගැනීමට කවදාවත් රජෙය් මැදිහත්වීමක් 
ලබා දී නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
මැදිහත්වීෙමන්, විශාල මුදලක් වියදම් කරමින් 'රන්මිහිතැන්න' 
හැදුවා. ජාත්යන්තර චිතපට නිෂ්පාදනයට එහාට ඒවි යැයි එතුමාත්, 
අපිත් බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. ඒ වාෙග්ම ආවා. නමුත් අද තත්ත්වය 
අතිශයින්ම කනගාටුදායකයි. අද එය වසා දමා, නිකම්ම අතහැර 
දමා, රන්මිහිතැන්නක් තිෙයනවාද නැද්ද කියා දැන ගන්නවත් බැරි 
තත්ත්වයකට පත් කරලා තිෙබනවා. සමහර විට එය ෙහට අනිද්දා 
වී ගබඩාවක් හැටියට පාවිච්චි කිරීමටත් ඉඩකඩ තිෙබනවා.  

ඒ ෙකොෙහොම වුණත් අද කථා කරපු සියලු ෙදනා ෙත්රුම් 
ෙනොගත් එක ෙදයක් තිෙබනවා. එනම් ෙටලි නාට්ය කියන්ෙන් 
ෙවනම මාධ්යයක්; සිනමාව කියන්ෙන් ෙවනත් මාධ්යයක්; ෙව්දිකා 
නාට්ය කියන්ෙන් තවත් මාධ්යයක්. ෙම් සියල්ල එකතු වන්ෙන් 
කලාවට තමයි. නමුත් ෙම් මාධ්ය  තුෙන් නිරත වන ශිල්පීන් තමන් 
උපදින ෙකොටම අරෙගන එන හැකියාව, ඒ රංගන ශිල්පීන්ෙග් 
හැකියාව අද තාක්ෂණය ඉදිරිෙය් යම් යම් අසාධාරණකම්වලට 
ලක්ෙවන්න ෙහේතුවක් ෙවලා  තිෙබනවා. අපි හැමදාම කෑ ගැහුවා; 
ඉල්ලුවා; හැම ෙදනාටම යාඥා කර කර කිව්වා, අපට රංගන 
පාසලක් ෙදන්න කියලා. ශී ලංකාෙව් අනාගතය ගැනයි කථා 
කරන්ෙන්. හැෙමෝම දුවනවා, ෙලස්ටර් ෙජ්ම්ස් පීරිස් මැතිතුමාෙග් 
උපන්දිනයට. එතුමා සෑම උපන් දිනයකදීම කියන එක ෙදයක් 
තමයි අෙප් අනාගත පරපුරට "ෙර්ඛාව" වැනි චිතපටයක් හදන්න, 
අනාගත පරපුර ඉදිරියට ෙගන යන්න අපට රංගන පාසලක් ෙදන්න 
කියන කාරණය. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
දන්නවාද දන්ෙන් නැහැ, ඉන්දියාෙව් ෙශේෂ්ඨතම රංගන ශිල්පීන් 
බිහිෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෂාරුක් ඛාන් වැනි අග ගණෙය් නළුවන් 
බිහිෙවලා තිෙබන්ෙන් Film and Television Institute of India, - 
FTII - Pune එෙකන් බව. සිනමාව ගැන හදාරන්න, සිනමාව ගැන 
දැනුම තියාගන්න ඒ අයට පහසුකම් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඉන්දීය 
රජය විෙශේෂ මැදිහත්වීම් ෙවමින් ඒ කටයුතු ගැන ෙසොයා බලමින් 
ඒ සිනමාව ඉදිරියට ෙගෙනන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

අෙප් (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා ෙබොෙහොම ලස්සනට 
කිව්වා, පංශ සිනමාව ගැන. එතුමාට මම ෙම් කාරණය ෙනොකියා 
හිටිෙයොත් වැරැදියි. සුමිතා පීරිස් මැතිනියෙග් 'ෙලොකු දුව' චිතපටය 
නිල වශෙයන් Cannes Film Festival  එකට ඉදිරිපත් කරමින් එහි 
පධාන නිළිය හැටියට මාත් එයට සහභාගි වුණා. එතුමා කිව්වා, මට 
ආරාධනා කරනවා කියලා. මම Cannes Film Festival  එකට 
යනෙකොට එතුමා ඉපදිලාවත් නැතුව ඇති.  පංශ සිනමාව ගැන 
කථා කරන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙම් ගරු සභාෙව් උදවිය ඉෙගන ගන්න 
ඕනෑ, ඔයිට වඩා ෙහොඳට සිංහල සිනමාවට ආදරය කරන්න. 
ෙමොකද, සිංහල සිනමාව ගැන කථා කරන්න ඉන්ෙන් ෙම් සිංහල 
රෙට් අපි විතරයි. එකම භාෂාවකින් චිතපට  තිෙබන්ෙන් ෙමෙහ 
විතරයි. එතුමා කියනවා collaborative චිතපට කරනවාලු! ඒ 
කියන්ෙන් රටවල් ෙදකක් එකට එකතු ෙවලා චිතපට කරනවා. අපි 
මුලින්ම පංශ ජාතිකයන් සමඟ එකතු ෙවලා  "Nobody's Perfect" 
කියන චිතපටය කළා. ඒෙක් රඟපෑෙව් ගාමිණි ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමා සහ මම. ඒ වාෙග්ම ඉන්දියාෙව් 'පයිලට් ෙපේමනාත්' ඒ 
වාෙග් collaborative චිතපට ඒ කාලෙය් පටන් ගත්තා. ඒක නිසා 
මම ඒ ගැන ෙහොඳාකාරවම දන්නවා. නමුත් 1977 එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩුව ආවාට පසු චිතපට කළ යුතු, ෙනොකළ යුතු 
හැෙමෝටම එක දිගට මහජන බැංකුෙවන් ණය දුන්නා. ඒ ණයත්  
එක්ක චිතපට ෙපෝලිමක් ඇති වුණා. ඒ ෙහේතුෙවන් අවුරුදු 
ගණනාවක් යනෙතක් සමහර චිතපට ෙපන්වා ගන්න බැරි වුණා. 
චිතපට සඳහා මුදල් ආෙයෝජනය කළ මිනිසුන්ට කරකියා ගන්න 
ෙදයක් නැතිව ඔවුන් නැවත චිතපට නිෂ්පාදනයට ෙනොඑන යුගයක් 
ඇති වුණා. චිතපටයක් කරලා අවුරුදු 6ක් විතර බලාෙගන හිටියා. 
ෙපෝස්ටර් ගහන මනුස්සයාටත් දුන්නා චිතපට කරන්න. තම 
තමන්ෙග් හිතවතුන්- 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! දැන් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 

මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair 
and DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe, what is your point of 

Order?  

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් පශ්නය ඉක්මන් කරලා අහන්න. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
පශ්නය, 'රන්මිණිතැන්න'  ගැනයි. ඒක හදන්න ෙයෝජනා 

ෙවලා තිබුෙණ්, ෙබන්ෙතොට පැත්ෙත් දූපතක. ඒ ගැන ඔබතුමිය 
දන්නවාද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. රවීන්ද රන්ෙදනිය මහත්මයා 
තමයි 'රන්මිණිතැන්න' හම්බන්ෙතොටට අරෙගන යන්න ඕනෑ 
කියලා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාව දැනුවත් කරලා -
ඇත්තටම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාව අන්දවලා- එහාට 
අරෙගන ගිෙය්. ෙබන්ෙතොට දූපෙත් රන්මිණිතැන්න හැදුවා නම්, 
මම හිතන හැටියට අද ෙම් පශ්න ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.  Hon. (Mrs.)  

Kumarasingha, you may continue with your speech.  

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන්න 

මම කැමැතියි. 'රන්මිහිතැන්න' හම්බන්ෙතොට හැදුව එක ෙහොඳයි 
කියා මම අදත් විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා දීර්ඝ කාලීන වැඩ 
පිළිෙවළක් තිබුණා. ගුවන් ෙතොටුෙපොළක්, වරායක් විතරක් 
ෙනොෙවයි, පිට රටවලින් ජාත්යන්තර කීර්තියට පත් වුණු අය 
ඇවිල්ලා චිතපට කරන්නටයි ඒ කටයුත්ත ලෑස්ති කෙළේ. අද ෙහෝ 
රන්මිහිතැන්ෙන් රංගන පාසලක් හදන්න ඔබතුමා ෙයෝජනා කළා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නම් ඊට වැඩිය ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමාෙගනුත්, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙගනුත්, ගරු අගාමාත්යතුමාෙගනුත් මම ඉල්ලා 
සිටිනවා, ෙහළ සිනමාව ෙවනුෙවන්,  ඒ වාෙග්ම අෙප් අනාගත 
පරපුර ෙවනුෙවන් හැකි ඉක්මනින් රංගන පාසලක් හදා ෙදන්න 
කියලා. පක්ෂ ෙභ්දයක් නැතුව මිනිසුන් චිතපට බලනවා. පක්ෂ 
ෙභ්දයක් නැතුව මිනිසුන් නාට්ය බලනවා. කලාව කියන එකට 
පක්ෂයක් නැහැ. මම අද ෙම් හඬ නගන්ෙන් ෙම් රෙට් සමස්ත 
කලාකරුවන් ෙවනුෙවන්. අපට රංගන පාසලක් ෙදන්න.  

අෙප් චිතපට සංරක්ෂණය කිරීම ගැන ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද 
සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා පකාශ කළා. එතුමා දන්ෙන් නැතුව 
ඇති 'ෙලොකු දුව' කියන චිතපටය ෙම් වන ෙකොටත් පංශෙය් 
Cannes Film Festival එෙකන් විශාල මුදලක් ෙගවා ලබාෙගන, 
සංරක්ෂණය කර තිෙබන බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මෙග් අවසාන චිතපටය 
ධර්මෙසේන පතිරාජ නමැති ෙශේෂ්ඨ කලාකරුවා ලවා ෙකෙරව්වා. ඒ 
සඳහා මම විශාල මුදලක් වැය කළා. ඒ චිතපටෙය් පිටපත් ගහන්න 
අපට ඉන්දියාවට යන්න සිදු වුණා. ඉන්දියාෙව්දි එහි negative 
පටය නැති වුණා. අපි ෙම් රෙට් චිතපටයක් නිෂ්පාදනය කළාම එහි 
පිටපත් ගසා ගැනීමට වාෙග් අවශ්යතාවලට තවමත් රටින් රට 
යන්න ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තමයි අෙප් සිනමා කර්මාන්තෙය් 
තිෙබන කනගාටුදායක පැත්ත.  

අෙනක් කාරණය, සියලු කලා ශිල්පීන්ට රැකවරණයක්, 
ආරක්ෂිතභාවයක් ජාතික පතිපත්තියක් තුළින් ලබා දිය යුතුයි 
කියන එක. ඒ අය කලාකරුවන් බව ඇත්ත. දක්ෂතා සපිරි අය බව 
ඇත්ත. නමුත් ඔවුන්ට ජීවත් වීමට  සුදුසු නිවසක් ඒ වාෙග්ම, 
ඔවුන්ට  ජීවත් වීමට  මඟක් ෙනොමැති වන ෙවලාවන් තිෙබනවා. 
අෙනක් රැකියාවලට වාෙග්ම කලාකරුවන් සඳහාත් විශාම වැටුප් 
කමයක් ඇති කරන්න අවශ්යයි. අර ටවර් ෙහෝල් රඟහල පදනම 
මඟින් ෙදන රුපියල් 2,500 වාෙග් ෙනොෙවයි. ෙම් කාලෙය් ඒ 
වාෙග් ෙසොච්චම් මුදලකින් ජීවත් ෙවන්න බැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් අපි කලාකරුවන්ට වාහනයක් ගන්න 
රුපියල් ලක්ෂ 15ක ෙපොලි රහිත ණයක් ලබා දුන්නා. හැම 
කලාකරුවකුටම ඒක අවශ්ය වුෙණ් නැහැ. එය ලබා ෙනොගත් 
ෙකෙනක් හැටියටයි  අද මම කථා කරන්ෙන්. නමුත්, එෙහම 
අවශ්යතාවක් තිෙබන අහිංසක කලාකරුෙවෝ පිරිසක් ෙම් රෙට් 
ඉන්නවා. අද මම කථා කරන්ෙන් ඒ අය ෙවනුෙවන්. ඒ පිළිබඳව 
අප ෙගෞරවෙයන් කථා කළ යුතුයි. ඒ සහනය කපා ෙනොහැර ෙම් 
රෙට් අහිංසක කලාකරුවන් ෙවනුෙවන් ඉදිරියටත් ඒ සහනය ලබා 
ෙදන්න කියලා මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

චිතපට ෙලෝකය ගැන මම වැඩිෙයන් කථා කරන්ෙන් ෙටලි 
නාට්ය අහකට දාලා ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් ෙටලි නාට්යවල 
තත්ත්වය පිළිබඳව බුද්ධිමත් ෙපේක්ෂකයින් දන්නවා. හිතා ගන්න 
බැරි තරමට අද ෙටලි නාට්යවල පමිතිය නැත්තටම නැති ෙවලා. 
සමහර ෙපේක්ෂකයින් ෙනොමඟ ගිහින්. හැබැයි, තවමත් ෙම් රෙට් 
ෙපේක්ෂකයා අෙප් ෙටලි නාට්යවලට, අෙප් සංස්කෘතියට, 
අෙප්කමට ආදරය කරනවා. ඒ සඳහා ෙහොඳම උදාහරණය තමයි 
"සිඳු" ෙටලි නාට්යය. ඒ ෙටලි නාට්යෙය් ශී ලාංකික පුංචි 
හාමුදුරුනමකෙග් චරිතයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා, එම ෙටලි නාට්ය 
ෙනොබලන ෙකෙනක් නැහැ. කිසිම පමිතියක් නැතිව, කැමැති 
කැමැති විධියට හාස්ය මතුකරන, නැත්නම් ෙකොරියාෙවන් 
ෙගන්වන ෙටලි නාට්යයකට සිංහල ෙදබස් කවලා, එෙහම 
නැත්නම් ඉන්දියාෙවන් ෙගන්වන ෙටලි නාට්යයකට ෙදබස් කවලා 
අෙප් රෙට් විකාශනය කිරීෙමන් සමස්ත සංස්කෘතිය තුළම ෙසෝදා 

පාළුවක් ඇති ෙවලා ඉවරයි. තවත් වසර ගණනාවක් ගියත් ඒක 
හරිගස්සා ගන්න කාටවත් බැරි ෙවයි. ඉන්දියාෙව් කමයට අද 
මඟුල් ෙගවල් ගන්න ලංකාෙව් අය පුරුදු වුෙණ් හින්දි විධියට 
කරන ෙටලි නාට්ය නරඹලායි. මීට කලින් කථා කළ ගරු 
මන්තීතුමන්ලා ෙබොෙහොම ලසස්නට කිව්වා, ෙටලි නාට්ය 
සංස්කෘතිය ගැන. "කඩුල්ල" වාෙග් අති විශිෂ්ට ෙටලි නාට්ය 
නිෂ්පාදනය කළ ෙම් රෙට්, ඒ සියල්ල අභාවයට යමින් තිෙබනවා. 
කිසිදු පමිතියක් නැතිව, කිසිදු මණ්ඩලයක් නැතිව, කිසිම 
ෙකෙනකුෙග් ෙසොයා බැලීමක් නැතිව අද ෙටලි නාට්ය ෙපන්වන 
යුගයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙටලි නාට්ය ශිල්පීන් එදිෙනදා වැඩ 
කරන කම්කරුවන්ෙග් තත්ත්වෙයනුයි ඒ වැඩ කටයුතු කරෙගන 
යන්ෙන්. මම එක්තරා විධියකින් හිතනවා, අපි වාසනාවන්ත 
යුගයක කලාෙව්, සිනමාෙව් හිටපු උදවිය කියලා. අෙප් කාලෙය්දී 
අපි ෙටලි නාට්ය කරලා නැහැ. නමුත් සිනමාව තුළ මීට වඩා 
විශිෂ්ටත්වයක් එදා තිබුණා.  

අෙප් ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාත් ඉස්සරහා 
ඉන්න නිසා මට ෙම්ක ෙනොකියාම බැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, 
සමහරු උෙද්ට නැඟිටලා කල්පනා කරනවා, අද පණ අදින 
කලාකරුවා කවුද කියලා. කවුද පණ අදින්ෙන්, කවුද අසනීප 
ෙවලා ඉන්ෙන්, කවුද ෙලඩෙවලා ඉන්ෙන් කියලා කල්පනා 
කරනවා. ඒක ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙලඩ ෙවච්ච අය 
ගිහිල්ලා බලන්න ඕනෑ. නමුත් ඒ අය බලන්න යන්න මැෙරනකම් 
ඉන්න එපා. මැෙරන්න කලින් ඒ අය බලන්න යන්න. 
කනගාටුදායක අවස්ථාවලදී ඔවුන් ගැන බලන්න. ඔබතුමා 
රුපියල් 10,000ක් දීලා, රුපියල් ෙකෝටියක publicity එකක් 
ගන්නවා. හැම TV channel එකකම ඒවා දමනවා. ඒ අසරණ 
කලාකරුවන්ටත් ආත්ම ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් 
cheque එකට වැඩිය එතුමන්ලා ෙම් රෙට් ජනතාව පිනවපු 
කලාකරුවන්. ෙලඩ වුණු කලාකරුවන් මැෙරන්න යනවාද, නැද්ද 
කියලා ෙසොයා බලන්න එපා. අද ඒ වාෙග් අසරණ තත්ත්වයකට 
කවුරු හරි පත් ෙවලා ඉන්නවා නම්, ඒ අයට ෙහොඳ විශාම වැටුපක් 
ෙදන්න. ඒ විශාම වැටුප තුළින් ආත්ම ෙගෞරවයකින් ජීවත් ෙවන 
කලාකරුවන් පිරිසක් ෙම් රටට ඇති කරන්න. ඔවුන්ට වාහනයක් 
ෙගන්වා ගැනීමට පුළුවන් වන විධියට permit එක ආපසු ෙදන්න. 
ඒවා නතර කරන්න එපා. ඒවා අපිට නම් අවශ්ය වුෙණ් නැහැ. 
නමුත්, ඒවා නැති අහිංසක, පුංචි කලාකරුවන් අෙප් රෙට් 
ඉන්නවා. කලාව ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් ජීවිතයම කැප කරලා, 
ජීවිතයම කලාව කරගත් කලාකරුවන් ඉන්නවා. තමන්ෙග් 
කටහඬින් ජීවත් ෙවන කලාකරුවන් ඉන්නවා. ඒ අය ෙවනුෙවන් 
ෙම්වා ෙදන්න. ඒක විශිෂ්ට ෙසේවයක් ෙවනවා, ගරු ඇමතිතුමනි.  

අද ෙලෝක සිනමාව ගැන කථා කරද්දී ගරු හර්ෂ ද සිල්වා 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා අපිට කිව්වා, ඩිජිටල් කමය පංශ විධියට 
කරන්න ඉදිරිෙය්දී එතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා කියලා. 
අෙන්! ගරු ඇමතිතුමා, පංශ විධියට නැතත්, ලංකාෙව් විධියට හරි 
කමක් නැහැ කරන්න. ඩිජිටල් කරන්න පංශයටම යන්න 
වුවමනාවකුත් නැහැ. ඩිජිටල් කමය කරන්න ඉස්ෙසල්ලා සිනමා 
ශාලාවල පමිතිය ගැන ෙසොයා බලන්න. ෙකෙනකුට වැදගත් 
විධියට ගිහිල්ලා චිතපටියක් නරඹන්න පුළුවන් ෙහොඳ පමිතියක් 
තිෙබන චිතපටි ශාලා ලංකාෙව් කීෙයන් කීයද තිෙබන්ෙන්? ඒ 
සිනමාශාලාවලට ගිය සමහර උදවිය නැවත ඒවාට යන්ෙන් නැහැ. 
1971දී ජාතික චිතපටි සංස්ථාව ඇති කළා. එදා ඇති කරපු පනත් 
තවමත් ඒ විධියටම තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමිය දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
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ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
සමාෙවන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක් 
ෙදන්න. අපිට ආරංචි වුණා, ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් කාර්යාලෙයන් 
දැන් අලුතින් පනත් ෙකටුම්පතක් හදනවා කියලා. ඒක හදන්න 
ෙහොඳ සම්මානනීය අධ්යක්ෂවරුන් වන පසන්න විතානෙග් 
අධ්යක්ෂතුමාත්, චන්දම් රත්නම් මැතිතුමාත් සම්බන්ධ ෙවලා 
ඉන්නවා. ඒක හංගා ෙගන ඉන්න එපා. ඉක්මනට එළියට දාන්න. 
පවීණයන්ෙගන් උපෙදස් ගන්න. තුන් හතර ෙදෙනක් එකතු 
කරෙගන සිනමාව ගැන පනත් ෙකටුම්පත් හදන්න යන්න එපා. 
ෙමොකද, ඒ හදන ඒවා අරෙගන අන්තිමට ඇනගන්න ෙවනවා. ඒක 
නිසා ඕක හංගා ෙගන ඉන්න එපා. ඔබතුමන්ලා වැට් පනත් 
ෙකටුම්පත වා ෙග් එක එක පනත් ෙකටුම්පත් ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාවා වාෙග්, ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනා එකතු 
ෙවලා හැකි ඉක්මනින් ඒ හදන පනත් ෙකටුම්පතත් ඉදිරියට 
ෙග්න්න. ඒක ජාතික පතිපත්තියක් බවට පත් කරන්න. සියලු 
ෙදනාෙග් ආරක්ෂාව, කලාෙව් උන්නතිය, සිනමා පාසලක්, ෙම්වා 
අත්යවශ්ය ෙද්වල්. අද පාසල්වල රංග කලාව විෂයක් හැටියට 
හදාරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ අය ෙසෞන්දර්ය විශ්වවිද්යාලයට 
ගිහිල්ලා, විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය අවසන් කරලා එළියට එනවා.  ඒ 
ෙගොල්ලන් සිනමාව ගැන ඉෙගන ෙගන තිෙබනවා. නමුත් 
පාෙයෝගිකව ඒ අය දන්න ෙදයක් නැහැ. ඒ අය සිනමාෙව් 
වැඩවලට ගන්ෙන් නැහැ. අද සිනමාව ආදරණීය මායාවක් ෙවලා. 
ඒක පෙයෝගයක් හැටියට ආපස්සට යනවා. ඒ තත්ත්වය හදා ගන්න 
තවත් වසර ගණනාවකටවත් බැරි ෙවයි. ෙමොකද, ඉන්දියාෙව් 
චිතපටි ෙකොපි කර කර ෙපන්වන තත්ත්වයකට අද අෙප් රට 
පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා කිසිම පමිතියක් නැහැ. එෙහම 
පමිතියක් නැත්ෙත් ජාතික පතිපත්තියක් නැති නිසායි. ඒක නිසා 
මම ෙයෝජනාවක් හැටියට ඉල්ලා සිටින්ෙන්, හැකි ඉක්මනින් 
සිංහල සිනමාව ෙබ්රා ගන්නට, නාට්ය කලාව, සංස්කෘතිය ෙබ්රා 
ගන්නට ජාතික පතිපත්තියක් ෙග්න්න කියලායි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, කාලය ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

 
[பி.ப. 3.06] 

 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த 

ஒத்திைவப் ேவைள விவாதத்திேல கலந் ெகாண்  கைல 
மற் ம் கலாசாரத் ைறகளில் நில கின்ற பிரச்சிைனகள் 
ெதாடர்பாகப் ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்கு நன்றி 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
எம  பாரம்பாிய கைலக ம், கலாசாரங்க ம் 

பா காக்கப்படேவண் ம். அந்த வைகயில் அந்தத் ைறயில் 
இ க்கின்ற பைடப்பாளிகைளப் பா காக்கேவண் ய  மிக 

க்கிய கடப்பாடாக இ க்கின்ற . கடந்த காலங்களில் எம  
கைல, கலாசாரங்கள் - விேசடமாக, தமிழர்களின் கைல, 
கலாசாரங்கள் - திட்டமிடப்பட்ட ைறயிேல டக்கப்பட்டன; 
அழிக்கப்பட்டன. இதன் லம் எம  கைலஞர்க ம் 
பைடப்பாளிக ம் பாதிக்கப்பட் க்கிறார்கள். பலர் 

ப்பாக்கிச் சூட் க்கு இலக்காகி மரணித் ள்ளனர். 30 வ ட 
கால த்தத்தினால் நாங்கள் சந்தித்த பலதரப்பட்ட 
இழப் க்களில் மிக ம் க்கியமான , எம  பாரம்பாிய கைல, 
கலாசாரங்கள் ம ங்க க்கப்பட் ச் சிதற க்கப்பட்டதாகும். 

விேசடமாக, இைலமைறகாயாக இ க்கின்ற பைடப்பாளி 
கைள ம் கைலஞர்கைள ம் நாங்கள் பா காக்கேவண் ம். 
அவர்க க்குாிய வாய்ப் க்கைளச் சாியான ைறயில் 
வழங்கேவண் ம். கைல, கலாசாரங்கைளப் பிரதிப க்கின்ற, 
கைலகைள வளர்க்கின்ற கூடங்கைள நீங்கள் வடக்கு, 
கிழக்கிேல அைமத் த் தரேவண் ம்.  

இன்  எம  கைல, கலாசாரங்கைளப் பின்தள் கின்ற, 
பண்பா கைளக் குைலக்கின்ற நடவ க்ைககளில் சில 
அரசியல்வாதிக ம் இனவாதிக ம் ஈ ப கின்றைம மிக ம் 
மனேவதைனக்குாிய விடயமாகும். விேசடமாக, 95 
சத தமான தமிழர்கள் ர் கமாக வா கின்ற கல் ைனப் 
பிரேதசத்தில் அவர்களின் கைல, கலாசாரங்கைள 
ம ங்க க்கின்ற - சிதற க்கின்ற நடவ க்ைககளில் 
அண்ைமக்காலங்களில் குறிப்பிட்ட சில அரசியல்வாதிகள், 
அரசியல் தைலைமகள் ஈ ப வ  மிக ம் கவைலக்குாிய 
விடயமாகும். க்கியமாக, கல் ைனக்கு ைய கல் ைனயாக 
மாற்றி, தமிழர்களின் ர் கத்ைத ம் அவர்களின் 
பிரதிநிதித் வத்ைத ம் குழப் கின்ற ெசயற்பா கள் அங்கு 
நைடெப கின்றன. கல் ைனக்கு ைய கல் ைனயாக 
மாற் வதற்காக, அங்கு தமிழர்கள் வாழ்ந்ததற்கான 
சான் கைள இல்லாெதாழிக்கின்ற ெசயற்பா கள் 
நைடெப கின்றன. இதன் லம் கல் ைனயிேல தமிழர்களின் 
கைலக ம் கலாசாரங்க ம் ம ங்க க்கப்பட் , அவர்கள் 
அங்கு ெப ம்பான்ைமயாக இ ந்தார்கள் என்ற சான் ம் 
இல்லாெதாழிக்கப்ப கின்ற . அத டாக கல் ைன 
யி ள்ள தமிழ்ப் பிரேதச ெசயலகத்ைதத் தர யர்த் கின்ற 
நடவ க்ைகைய டக்கி, அந்தப் பிரேதச ெசயலகத்தின் 
ெசயற்பா கைள ம ங்க ப்பேத ேநாக்கமாகும். நகர 
அபிவி த்தித் திட்டத்ைத ன்ென க்கின்ற ெசயற்பா களின் 
ஒ  கட்டமாகத்தான் கல் ைனக்கு ைய கல் ைனயாக 
மாற் கின்ற நடவ க்ைக இடம்ெப கிற . அதாவ , 
தமிழர்கள் காலாகாலமாக, பரம்பைர பரம்பைரயாக வாழ்ந்  
வந்த ஓர் ஊைர மாற் வதற்கான ெசயற்பா  நைடெப  
கின்ற  என்ப  மிக ம் மனேவதைனக்குாிய விடயமாகும். 
இலங்ைகயின் வைரபடம், வாக்காளர் இடாப் , ேதசிய 
அைடயாள அட்ைட, land registry மற் ம் எல்ைல நி ணயம் 
சம்பந்தமான வர்த்தமானி அறிவித்தல் என்பவற்றி ம் 
கல் ைனக்கு  என்ற ெபயர் உள்ளடக்கப்பட் க்கின்ற . 
அதைனக் கல் ைனயாக மாற் ம் ெசயற்பாடான  மிக ம் 
பார ரமான ஒ  ெசயற்பாெடன் தான் நான் க  
கின்ேறன். இப்ப யான ெசயற்பா களின் லம் அந்த 
இடத்திேல தமிழர்களின் கைலக ம் கலாசாரங்க ம் 
அழிவைடகின்ற சந்தர்ப்பம் காணப்ப கின்ற .  

கடந்த ஆட்சியாளர்களினால் திட்டமிடப்பட்ட ைறயிேல 
எம  கைலக ம் கலாசாரங்க ம் அழிக்கப்பட்டன. அதற்கு 
அத்தாட்சியான ஆவணங்க ம் அழிவைடந்தி க்கின்றன. 
கடந்த காலங்களில் நடந்த ேபான்ற ெசயற்பா கள் இந்த 
அரசாங்கத்தி ம் நைடெபறக்கூடாெதன்  நான் இந்த 
இடத்திேல கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். இப்ப யான 
ெசயற்பா கைள  ேமற்ெகாள் கின்றெபா  இன ரண் 
பா கள் ஏற்பட்  அந்த இடத்திேல பாாிய பிரச்சிைனகள் 
ஏற்ப வதற்கும் வாய்ப்  உண்டாகும். இந்த நல்லாட்சி 
அரசான  இதைனத் த த்  நி த்தேவண் ெமன நான் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், நான் இங்கு குறிப்பிட்டவா ,  2015ஆம் 
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கல் ைனக்கு  என்ற ெபயர்தான் அதில் 
உள்ளடக்கப்பட் க்கின்ற . ஆனால், தற்ேபா  சில 
அரசியல் தைலவர்கள் தங்கள  சுயலாபத் க்காக அதைனக் 
கல் ைனயாக மாற் கின்ற ெசயற்பா களில் ஈ ப கின் 
றார்கள். கல் ைன என்ப  தமிழர்களின் இதயமாகக் 
க தப்ப கின்ற ஓாிடம்! அங்கு 95 சத தமான தமிழர்கள் 
வாழ்கின்றார்கள். நிச்சயமாக அவர்களின் கைல, கலாசாரங்கள் 
பா காக்கப்பட ேவண் ம். அழிவைடந்   ேபாகின்ற 
கைலகைள, இலக்கியங்கைள, பண்பா கைள, 
நாட் க்கூத் க்கைள ன்ென ப்பதற்காக, அதற்குாிய 
கைலஞர்கைள ம் பைடப்பாளிகைள ம் உ வாக்குவதற்காக 
அங்கு ஒ  கலாசார மண்டபம் அைமக்கப்பட ேவண் ய 
கடப்பா  இ க்கின்ற .  

ேம ம், கல் ைன மத்திய வலயம் என்ற ஒ  கல்வி 
வலயத்ைத ம் அங்கு உ வாக்க ேவண் ம். தற்ேபா  
இ க்கின்ற கல்வி வலயத்தில் ெமாத்தமாக 45 தமிழ்ப் 
பாடசாைலகள் இ க்கின்றன. இந்தப் பாடசாைலக க்ெகன 
ஒ  தனியான கல்வி வலயத்ைத கல் ைனயிேல உ வாக்கு 
கின்றெபா  தமிழர்களின் பண்பா , கைல, கலாசாரம் 
என்பன  பா காக்கப்ப ம். தமிழர்களின் கல்வியான , த்த 
காலத்தில் ம ங்க க்கப்பட்ட . அந்த வைகயில், நாங்கள் 
இழந்த கல்விைய மீண் ம் ெபற் க்ெகாள்ள ேவண்  
ெமன்றால், சிறந்தெதா  கல்விச் ச கத்ைத உ வாக்க 
ேவண் ெமன்றால், கல் ைனக்ெகன்  ஒ  தனியான கல்வி 
வலயம் உ வாக்கப்பட ேவண் ம். விேசடமாக, இப்ேபா  
இ க்கின்ற கல்வி வலயத்தின் லம் தமிழர்கள் பாாிய 
பிரச்சிைனைய எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள். அந்தப் 
பிரச்சிைனயின் லம் எம  எதிர்காலச் சிறார்களின் கல்வி 
பாதிக்கப்ப கின்ற ; அவர்களின் கல்வி ம ங்க க் 
கப்ப கின்ற . ஆகேவ, இந்தப் திய கல்வி வலயத்ைத 
உ வாக்கினால்தான் எங்கள் பிள்ைளகளின் கல்விைய 
நாங்கள் சாியான தரத் க்குக் ெகாண் வந்  எதிர்காலத்தில் 
வ வான ஒ  ச கத்ைதக் கட் ெய ப்ப ம் என்ப 
தைன ம் இந்த இடத்தில் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், இப்ேபா  இ க்கின்ற கல்வி வலயத்தின் லம் 
எங்கள  ஆசிாியர்க ம் மாணவர்க ம் பாதிக்கப்ப  
கின்றார்கள். உாிய ைறயிேல அந்தந்தத் தமிழ்ப் பாடசாைல 
க க்கான ஆசிாியர்கைள நியமிப்பதில் பாரபட்சம் காட்டப் 
ப கின்ற . கல் ைனக்கு , சாய்ந்தம  ேபான்ற 
பிரேதசங்களிேல அதிகளவான ஆசிாியர்கள் உள்வாங்கப் 
பட் க்கின்றார்கள். பாதிக்கப்பட்ட நாவிதன்ெவளி, 

ர ைன, வளத்தாப்பிட்  ேபான்ற இடங்களிேல 
ஆசிாியர்க க்கான பற்றாக்குைற நிலவிவ கின்ற . தரமற்ற, 
திறனற்ற ஆசிாியர்கைள நியமிப்பதன் ல ம் வளங்கள் 
ெகா க்கப்படாமல் வி வதன் ல ம் அவர்களின் கல்வி, 
கலாசாரங்கள்  பாதிக்கப்ப கின்றன. அதனால், எம  ச கம் 
பின்தள்ளப்படக்கூ ய சந்தர்ப்பம் எற்ப கின்ற . ஆகேவ, 
கல்வி அைமச்சர் அவர்க ம் கலாசாரத் க்குப் ெபா ப்பான 
அைமச்சர் அவர்க ம் ஒன்றிைணந்  அங்கு சிறந்தெதா  
கல்வி வலயத்ைத ஏற்ப த்தித்தர ேவண் ம். எம  ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் பிரதம அைமச்சர் அவர்க ம் கல்வி அைமச்சர் 
அவர்க ம் ஒன் ேசர்ந்  ெசயற்ப வதன் லம் அங்கு 
"கல் ைன மத்திய கல்வி வலயம்" என்ற ஒன்ைற உ வாக்கித் 
தர ம். அதன் லம் எதிர்காலத்திேல சிறந்தெதா  கல்விச் 

ச கத்ைத உ வாக்குவேதா , அதைனப் பா காத்  
வளப்ப த்தக்கூ ய சந்தர்ப்பம் ஏற்ப ம் என்பதைன ம் இந்த 
இடத்திேல கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

ெபாத் வி ேல உ வாக்கப்படவி க்கின்ற கல்வி 
வலயத்தில் தமிழர்களின் பிரேதசத்தி ள்ள அதாவ  தி க் 
ேகாயில் பிரேதசக் கல்வி வலயத்தி ள்ள எட் ப் 
பாடசாைலகள் உள்ளடங்குவதனால் தமிழ்க் கலாசாரத்ைதப் 
பின்பற் கின்ற குறிப்பிட்ட பாடசாைலகள், ஏைனய 
கலாசாரத்ைதப் பின்பற்றக்கூ ய நிைலைம உள்ள . 
அதனால் அங்கும் கலாசார அழி கள் ஏற்ப வதற்கான 
வாய்ப்  இ க்கின்ற . ெபாத் வி ேல ஒ  கல்வி வலயம் 
உ வாக் கப்ப வ  எமக்குச் சந்ேதாசம்தான். ஆனால், 
அதற்காகத் தமிழ்ப் பாடசாைலகைள அதிேல 
உள்ளடக்குவைத மிக ம் பார ரமான விடயமாகேவ நான் 
க கின்ேறன். அ  மட் மல்ல, அந்தப் பாடசாைலச் 
ச க ம், அதாவ  ஆசிாியர்க ம் மாணவர்க ம் 
அங்கி க்கின்ற தமிழ் மக்க ம், இந்தத் தமிழ்ப் 
பாடசாைலகைள ெபாத் வில் கல்வி வலயத்ேதா  
இைணப்பைத வி ம்பவில்ைல. அப்ப  இைணத்தால் அங்கு 
பாாிய ரண்பா கள் ஏற்பட்  இனக் குேராதங்கைளத் 
ேதாற் விக்கின்ற நிைலைம உ வாகும்.  

இப்ப ப்பட்ட நிைலயிேல தமிழர்க க்கான கைல 
கைள ம் கலாசாரங்கைள ம் கல்விைய ம் பா காக்க 
ேவண் ம் என்றால், எப்ேபா ம் தமிழர்களின் ர் கம் 
பா காக்கப்பட ேவண் ம் என்றால்,  கைல, கலாசாரங்கைளச் 
சாியான ைறயிேல ஒன் ேசர்த்  நடத் கின்ற கட் ப் 
பாடான ஒ  ச க வைலயைமப்  ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம்.  
அந்தவைகயில், கல் ைன மத்திய கல்வி வலயத்ைத 
உ வாக்குவதற்கும் ெபாத் வில் கல்வி வலயத்தி ந்  
தி க்ேகாயில் கல்வி வலயத்தின் குறிப்பிட்ட எட் ப் 
பாடசாைலகைள நீக்குவதற்கும் ஆவன ெசய் மா  இந்த 
உயாிய சைபயி டாக இங்கி க்கின்ற அைமச்சர்கள் மற் ம் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்களிடம் நான்  தயவாக ேவண் க் 
ெகாள்கின்ேறன். குறித்த தமிழ்ப் பாடசாைலகள் தி க்ேகாயில் 
கல்வி வலயத்ேதா  இ க்கின்றெபா தான் அங்கு 
வாழ்கின்ற தமிழர்க க்கான கைல, கலாசாரங்க க்கான, 
கல்விக்கான பா காப்ைபப் ேபண ம் என்பதைன ம் 
இந்த இடத்திேல கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இன் ெமா  விடயத்ைத ம் நான் இந்த உயாிய 
சைபயிேல கூறிக்ெகாள்ள ேவண் ம். அதாவ , எம  
தம்பி வில் மகா வித்தியாலயமான  பிரதமர் அைமச்சர் 
அவர்களின் ஒத் ைழப் டன் சிறந்தெதா  ேதசிய பாடசாைல 
யாகத் தர யர்த்தப்பட்ட . நான் இந்தக் காாியத்ைத 

ன்ென ப்பதற்கு உதவிய பிரதம அைமச்சர் அவர்கள், 
அைமச்சர்கள் ஆகிேயா க்கும் விேசடமாக கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர் இராதாகி ஷ்ணன் அவர்க க்கும் மாகாணக் கல்வி 
அைமச்சர் தண்டா தபாணி அவர்க க்கும் நன்றி ெசால்லக் 
கடைமப்பட் ள்ேளன். இ  சம்பந்தமாக நாங்கள் 
அவர்களிடம் ேகட்கின்றேபாெதல்லாம் "இயலா " என்  
ெசால்லாமல், குறித்த விடயத்ைத ன்ென த்  அதற்குாிய 
வழிவைககைளச் ெசய் தந்தார்கள். என  இந்த யற்சிக்கு 
உ ைணயாக, பக்கபலமாக நின்  ெசயற்பட்டதற்காக 
இவர்கள் அைனவ க்கும் மீண் ம் என  நன்றிையத் 
ெதாிவித் , என  உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி. 
வணக்கம்.  
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ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ 
අමාත්ය සහ බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Minister of Buddhasasana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දිනෙය් සභාව කල් 

තබන අවස්ථාෙව් දී ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාවට අදාළව 
සාකච්ඡාවට භාජනය වූ  මාතෘකාව අෙප් රට තුළ අද කාලෙය් කථා 
කළ යුතු වැදගත් කාරණාවක්. බටහිර රටවල කියමනක් 
තිෙබනවා, "artistes are unofficial legislators in a country." 
කියලා. කලාකරුවන් ව්යවස්ථා සම්පාදකයන්ට මඟ ෙපන්වන 
ෙපර ගමන්කරුවන් විධියට සලකන සමාජ තිෙබනවා. දියුණු 
රටවල ඒ තත්ත්වය ෙබොෙහොම පැහැදිලියි. මහා බිතාන්යෙය් 
ඉතිහාසය අරෙගන බැලුවාම, ෙශේක්ස්පියර් වාෙග් විද්වෙතකු කලා 
නිර්මාණ හරහා ව්යවස්ථා සම්පාදකයන්ෙග් දෑස් ෙකොතරම් විවර 
කළාද, මනස ෙපෝෂණය කිරීම සඳහා ෙකොෙතක් ෙද් ලබා දුන්නාද 
කියන ඉතිහාස ෙතොරතුරු අප සතුව තිෙබනවා. එක උදාහරණයක් 
විධියට ගත්ෙතොත්, ෙශේක්ස්පියර් නමැති මහා පඬිවරයා විසින් රචිත 
"වැනීසිෙය් ෙවෙළන්දා" කියන නාට්යය කලා රසයක් ඇති කිරීෙම් 
අරමුණ පමණක් මුල් කර ෙගන ලියපු නාට්යයක් ෙනොෙවයි. එදා 
සමාජෙය් තිබුණු නීතිය, එම නීතිෙය් තිබුණු ම්ෙල්ච්ඡත්වය හා එම 
නීතිය මනුෂ්ය සදාචාරයට ෙනොගැළෙපන බව ලියන්න තමයි; 
ෙපන්වන්න තමයි එදා ෙශේක්ස්පියර් "වැනීසිෙය් ෙවෙළන්දා" නම් 
නාටකය ලිව්ෙව්. එම නාට්යය හරහා නීතිෙය් ගිවිසුමක් තුළ 
තිෙබන අමානුෂික බව, කෲර බව ෙපන්වා දුන්නා. ණය මුදලක් 
ලබා ගත් මනුෂ්යයා නියමිත දිනයට ණය මුදල ෙනොෙගව්ෙවොත් 
හදවතට කිට්ටුම තැනකින් මස් රාත්තලක් කපා ගන්න අයිතිය 
ලබා දීෙම් කමෙව්දයක් එදා නීතිෙය් තිබුණා. ෙශේක්ස්පියර්ට 
ඕනෑකම තිබුෙණ්, මිනිසුන් ටිකක් ෙගනැල්ලා ෙපේක්ෂකාගාරයක 
හිඳුවා ඔවුන් සතුටු කරලා, හිනස්සවා යවන්න ෙනොෙවයි. 
ෙශේක්ස්පියර්ට ඕනෑ කර තිබුෙණ් නීති සම්පාදනය කරන 
ව්යවස්ථාදායකයට දැඩි අතුල් පහරක් ගහලා "ඔබලා  ෙකොතරම් 
ම්ෙල්ච්ඡද?" කියා ෙපන්වන්නයි. ඒෙක් පතිඵලයක් විධියට 
බිතාන්යෙය් නීති ෙපොතට, දණ්ඩ නීති සංගහයට වගන්තියක් 
ඇතුළත් ෙවනවා, ෙකෙනකුෙග් කැමැත්ත ඇතුව පවා 
ෙකෙනකුෙග් ශරීරයකට ෙහෝ අවයවයකට හානි කිරීම දණ්ඩනීය 
වරදක් කියලා. ඔය නීතිය බිතාන්ය පාලන සමෙය් ඉන්දියාවට 
ආවා, ඉන්දියාෙවන් ලංකාවට ආවා. ඒ නිසා අෙප් රෙට් දණ්ඩ නීති 
සංගහෙය්ත් දැන් එය තිෙබනවා. ෙශේක්ස්පියර් වාෙග් දාර්ශනිකයකු 
ඒ වාෙග් නාට්ය නිර්මාණයක් තුළින් නීති සම්පාදකයන්ට කෙන් 
පහරක් ෙනොගැසුවා නම් සමහර විට අදටත් ඒ වාෙග් ෙකොන්ෙද්සි 
ගිවිසුමකට ඇතුළත් කරන්න හැකියාව ලැෙබන්න ඉඩ තිබුණා. ඒ 
නිසා තමයි කලාව, සංස්කෘතිය කියන එක ඉතා වැදගත් ෙවන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් සිංහල 
කලාව, ෙදමළ කලාව ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල පවතින 
කලාවන්ට වඩා ඉපැරණියි. එය ඓතිහාසික උරුමයක්. ගීසිය, 
ෙරෝමය වාෙග් රටවල් තුන-හතරක හැෙරන්නට දීර්ඝතම 
ඉතිහාසයකට උරුමකම් තිෙබන කලාවක් සිංහල, දමිළ භාෂා ෙදක 
තුළ නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. සීගිරිය ගත්තත්, අනුරාධපුර 
යුගය ගත්තත්,  දඹෙදණිය හා ෙකෝට්ෙට් කියන යුගයන් අරෙගන 
බැලුවත් කලාව ඉතාම ෙශේෂ්ඨ මට්ටමක වැජඹුණු යුගයන් විධියට 
අපි එම යුග හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. අද ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු චිතපට 
කලාව ගැනත්, ෙටලි නාට්ය ගැනත් ෙම් ගරු සභාෙව්දී අදහස් 
දැක්වූවා. ඒ වාෙග්ම කවිය, විරිඳුව, නව කථාව, ෙකටි කථාව 
කියන ෙම් සියල්ලත් කලාවට ඇතුළත්ව තිෙබනවා.  

අද අෙප් ගරු මැති-ඇමතිතුමන්ලා ඉදිරිපත් කළ අදහස් අතර 
ඉතා වටිනා ෙයෝජනාත් ඉදිරිපත් වුණා. ගරු අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමා අද උෙද් වරුෙව් සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් ෙම්වා පිළිබඳව ෙහේතු සාධක ඉදිරිපත් 
කළා. අපිට නෘත්ය ශාලාවල තිෙබන මදිකම, චිතපට ශාලාවල 
තිෙබන අඩුකම පිළිබඳව එතුමා අදහස් ඉදිරිපත් කළා. ඒ සියල්ල 
අතෙර් මම තව අඩුවක් දකිනවා. අපිට බුද්ධිමත් ෙපේක්ෂකාගාරයක් 
නැහැ. අපිට කලාව ඕනෑ, ෙත්රුම් ගන්න; කලාව ඕනෑ, අත් දැකීම් 
ගන්න; කලාව ඕනෑ, වින්දනයක් ලබන්න; කලාව ඕනෑ, සතුටු 
ෙවන්න. කලාෙවන් පණිවුඩයක් ෙදන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් ෙහොඳ 
නිර්මාණකරුවන්, ෙහොඳ නිෂ්පාදකයන්, අධ්යක්ෂවරුන්, ෙහොඳ 
නව කථාකරුවන්, ෙහොඳ ෙකටි කථාකරුවන්, කවි යන් එම 
පණිවුඩය ලබා දීම සඳහා රචනා කරන නිර්මාණ තිෙබනවා; 
පදර්ශනය කරන චිතපට, නාට්ය තිෙබනවා. ෙම්වා උකහා ගන්න 
පුළුවන් සමාජයක් අද අෙප් රෙට් තිෙබනවාද? එෙහම නැත්නම් 
බුද්ධිෙයන් ෙම්රුෙව් නැති මිනිසුන්ට ෙම් කලාෙවන් ඵලක් 
තිෙබනවාද? ෙම් කලාව කියන්ෙන් ෙමොකක්ද, කියලා ෙත්රුම් 
ගන්න පුළුවන් සමාජයක් අපි බිහි කරනවාද? මම කාටවත් 
ඇඟිල්ල දිගු කරන්ෙන් නැහැ. නමුත්,  පසුගිය දශක තුනක, 
හතරක කාලයක පටන් අෙප් අධ්යාපන කමය තුළ පවා බුද්ධිය 
පසාරණය වන කමෙව්දයක්, පරම්පරාවක් අපි හදලා නැහැ. ඒක 
අදට ෙකෙරන්ෙනත් නැහැ. නිදහස් ආර්ථිකයත් එක්ක අෙප් 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ෙවනස් වුණා.  ආර්ථිකය දියුණු කර ගන්න ඒක 
ෙහොඳයි. හැබැයි, මිනිසුන්ෙගන් සපිරි සමාජයකට අත්යවශ්ය වන 
මනුස්සකම, කරුණාව, දයාව, ෙළන්ගතුකම, ෙසෙනහස යන 
ෙම්වා ඔවුන්ෙග් හිත් තුළින් ඈත් ෙවනවා නම්, අපට ෙමොන 
කලාවක් තිබුණත් ඇති ඵලක් නැහැ. අපි විශ්වාස කරනවා, අපට 
ෙහොඳ රස වින්දනයක් තිෙබනවා කියලා. ෙමොකද, අපි අයිති අද 
යුගයට ෙනොෙවයි. අපි අයිති මීට ෙපර පරම්පරාවටයි.  

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමාත්, මමත් මීට ෙපර පරම්පරාෙව් 
ඉෙගන ගත් අය. අපි සිංහල භාෂාව ඉෙගන ගත්තා. "අමාවතුර", 
"බුත්සරණ", "සැළලිහිණි සංෙද්ශය" වාෙග් ඉතාම වටිනා ගන්ථ 
අපි ඉෙගන ගන්නා කාලෙය්දී සිංහල සාහිත්යෙය්  අනිවාර්ය 
අංගයක් විධියට තිබුණා.  පසු කාලයකදී ෙම් රෙට් විද්වතුන්  "ෙම් 
සාහිත්ය කන්නද" කියලා  අපි අහෙගන ඉඳලා තිෙබනවා.  ඒක 
නිසා රැකියාවක් ලබා ගැනීම සඳහා  ඊට උචිත පාඨමාලාවකට 
අනුගත   ෙවමින් ඒ ඒ අදාළ විෂයන් ෙතෝරා ගත්තා මිසක්, 
තමන්ෙග් හදවත, බුද්ධිය, ෙමොළය දියුණු කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය 
වින්දනීය; රස වින්දනීය හැකියාව ලබා ගැනීෙම් බුද්ධිය අෙප් අද 
පරම්පරාව  දියුණු කරෙගන නැහැ. අපි ෙම් කියන ෙද් වැරැදියි 
කියලා ෙකෙනක් විෙව්චනය කරන්න පුළුවන්. අෙප් රසිකත්වයයි, 
ඒ අයෙග් රසිකත්වයයි ෙදකක් බව සත්යයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද අෙප් රෙට් චිතපටි 
කලාෙව් විශාල පසුබෑමක් තිෙබනවා.  එයට ෙහේතුව කුමක් වුවත්, 
මම දකින්ෙන් අපට ෙහොඳ ෙපේක්ෂකයන් සංඛ්යාවක් ෙනොමැති 
බවයි. අද නාට්ය කලාවත් එෙහමයි.  ඉස්සර අපි නාට්යයක් 
එනකන්  බලාෙගන ඉන්නවා, ගිහිල්ලා එය රස විඳින්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා. නමුත් අද පරම්පරාවට නාට්ය එතරම් වැදගත් 
නැහැ. නාට්යයක් රස විඳින්න ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. අෙප් 
භාෂාෙවන් කියනවා නම්, අද ඔලෙමොට්ටල සමාජයක් හැ ෙදනවා 
කියලායි අපට හිෙතන්ෙන්. ෙම්ක තමයි ජාතිෙය් ෙඛ්දවාචකය. අද, 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් විද ත් මාධ්ය ආයතන අරෙගන බලන්න. ඒ 
මාධ්ය ආයතනවලින් කීයක් නිවැරදිව භාෂාව හසුරවනවාද?  ෙහොඳ 
ගායකයකුෙග්, ගායිකාවකෙග් ෙහොඳ රසාස්වාදයක් තිෙබන 
ගීතයක් කනට ඇෙහනවාද? එතැනත් තිෙබන්ෙන් මාෆියාවක්. එම 
මාෆියාව ඇතුෙළේ අද සල්ලි දිලා -මුදල් තිෙබන අය ෙවන්න 
පුළුවන්- ගීතයක් කියලා ෙමොනවා හරි යමක්  මුමුණනවා.  ෙම්ක 
තමයි අද පචාරණය කරන්ෙන්. ඒක අද මුදලට විකිෙණනවා. ඒ 
නිසා, අද අපට රසවත් කලාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙනක් පැත්ෙතන් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා 
කියපු කරුණට මම එකඟ ෙවනවා. නාට්ය ඕනෑ. නාට්ය ෙහොඳයි. 
නාට්ය රස විඳින්න ඕනෑ. නමුත්, අද දරුෙවකුෙග් ජීවිතෙය් ඉතාම 
වැදගත් පැය ෙදක, තුනක කාලය තමයි හැන්දෑෙව් හෙය් ඉඳලා 
නවය අතර කාලය. පාසෙල් ඉෙගන ගන්නා ළමයින්ට ෙගදර 
ඇවිල්ලා තමන්ෙග් අධ්යාපන කටයුතු දියුණු කර ගන්න තිෙබන 
කාලය වන්ෙන් ෙම් පැය තුනක කාලය පමණයි.  අද  ෙගවල්වල 
ඉන්න අම්මලා, තාත්තලා   එක්තරා ආකාරයකට ඒ පැය තුන තුළ 
ෙම් නාට්ය නැරඹීෙම් රටාවකට පුරුදු ෙවලා සිටිනවා. ඒ නිසා අද 
දරුවන්ට තමන්ෙග් ෙග් ඇතුෙළේ ඉෙගන ගන්න තිෙබන පරිසරය  
නැති ෙවලා තිෙබනවා. මම දකින විධියට නම් - කවුරුවත් ෙමයට 
එකඟ ෙවන්න වුවමනාවක් නැහැ.-  ඉතාමත්ම බාල  තෘප්තියක් 
අම්මලා-තාත්තලාට ලබා දීලා,  දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය විනාශ කර 
දැමීමක් ෙම් සිද්ධ වන්ෙන්.  ඒ කාලෙය් නම් මට මතකයි, "රන් 
ෙදපැය" කියලා කිව්වාම, ඒකට "ෙගොන් ෙදපැය" කියලා කට්ටියක් 
කිව්වා. ඒ තරමටම එම වචනයත් ගැළෙපනවා. අපත් ෙම් ෙටලි 
නාට්ය බලා තිෙබනවා. ෙම් ෙටලි නාට්යානුසාරෙයන් 
මනුෂ්යෙයකුට ෙදන පණිවුඩය ෙමොකක්ද,  ඉෙගන ගන්න තිෙබන 
ෙද් ෙමොකක්ද, තිෙබන රසාස්වාදය ෙමොකක්ද? හුඟක් ෙටලි නාට්ය 
අරෙගන බැලුවාම දකින්න තිෙබන ෙදය තමයි,  අනියම් සබඳතා 
ඇති ෙවනවා; ගහ ගන්නවා; මරා ගන්නවා. ඕක තමයි හුඟක් ෙටලි 
නාට්යවලින් අද ෙපන්වන්ෙන්.  

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් එක 
එක ජාතිෙය් විච්චූර්ණ ඇඳුම් ඇඳෙගන එකම ෙද් නාට්ය සියයක 
ෙපන්වනවා. ෙම්කද, කලාව? මට ෙපර කථා කරපු ෙබොෙහෝ 
මන්තීවරුන්ෙගනුත් කියැවුණු ආකාරයට කලාවට ඇත්තටම 
ජාතික පතිපත්තියක් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙමම කාරණය පිළිබඳව මීට වැඩිය ගැඹුරින් 
සාකච්ඡාවක් පවත්වලා, යම් පතිපත්ති මාලාවක් ඇති කර ගැනීම 
අප කාෙග්ත් යුතුකමක් කියලා මා හිතනවා. ම ට කාල ෙව්ලාව 
ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 

 
[අ.භා. 3.30] 
 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරපු සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මා පළමුෙවන්ම 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. නාට්ය කලාව සම්බන්ධව මමත් 
මීට කලින් සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවක් ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කරලා, ඒ සම්බන්ධෙයන් වැඩිපුර කථා කළා.  
අෙප් රෙට් නාට්ය පමණක් ෙනොෙවයි, සමසත් කලාව ගැනම 
තිෙබන තත්ත්වය සහ එය නිදහෙසේ පාවිච්චි කරන්නට අවශ්යයි 
කියන එකයි ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා අද ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන සභාව කල් තැබීෙම්  ෙයෝජනාව යටෙත් සඳහන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. හැම ෙදයක් ගැනම කථා කරන්න දැන් කාලය නැහැ. 
ෙබො ෙහෝ අය කථා කෙළේ රූපවාහිනී නාට්ය පිළිබඳවයි. ඒකට 
ෙහේතුව තමයි, ෙම් රෙට් වැඩි බහුතරයක්  අද කලාව කියා හිතා 
ෙගන බලන්ෙන් ෙම් teledramas වීම.  

ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් ෙම් රෙට් 
ඉන්න හැම ෙකෙනකුම බිලී බාෙගන, ඒෙගොල්ලන්ෙග් හිත් දූෂ්ය 
කරමින්, බාල තත්ත්වෙය් ෙපේක්ෂකයන් බිහි කරන එක තමයි ෙම් 
teledramasවලින් කරන්ෙන්. එතුමාම කිව්ව ආකාරයට, 

කලාකාරෙයෝ හැටියට ෙහොඳින් කාලා බීලා, ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයක් ඒ අයට තිෙබනවාද කියන කාරණය වාෙග්ම ඒ 
තත්ත්වෙයන්ම ෙම් රෙට් ෙපේක්ෂකයිනුත් ඉන්නවාද කියන එකත් 
ඇත්තටම පශ්නයක්.  

අපි පාසල් ගිය කාලෙය්ත් ෙහොඳ චිතපට, ෙහොඳ නාට්ය, ෙහොඳ 
ෙපොත පත, ෙහොඳ ගුවන් විදුලිය - ෙම් සියල්ලම -  තිබුණා. 
ෙබො ෙහොම පරිණත, ඉතාම දක්ෂ, පබුද්ධ කලාකරුෙවෝ ඒ හැම 
අංශයක් තුළම හිටියා. අපි ඉස්ෙකෝෙලට ගිහිල්ලා කලා සංගම්, 
අනිකුත් විද්යා සංගම් පවත්වන අතරතුරදී ඉතාම අමාරුෙවන් 
විදුහල්පතිතුමාෙගන් අවසර අරෙගන තමයි, චිතපටයක් ෙහෝ  
පාසල් දර්ශනයක් නැරඹීම සඳහා ගිෙය්. එදා පාසල් දර්ශන සඳහා 
දරුවන්  අරෙගන ගුරුවරු ගුරුවරියන් ගියා. නමුත් අද පාසල් 
දර්ශන සඳහා ෙකොෙහේවත් සිනමා ශාලාවකුත් නැහැ; ෙපන්වන 
එවැනි චිතපටත් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. නාට්ය පිළිබඳ 
තත්ත්වය ඊටත් එහාට ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. අපි ඉෙගන ගත්ත 
කාලෙය්  විෂයයක් හැටියට අපට නාට්යය ඉෙගන ගන්න තිබුණා; 
නාට්ය පිළිබඳව අපට ලියන්න තිබුණා. මම එදාත් ෙම් කාරණය 
පිළිබඳව කිව්වා. ෙජෝශප් වාස් විද්යාලෙය්  ෙපන්වපු "හුණුවටෙය් 
කථාව" ෙව්දිකා නාට්යය මට බලන්න බැරි වුණු නිසා එම නාට්යය 
බලන්න අෙප් ගෙම් ඉඳලා මා ෙබොෙහොම දුරට -ෙවන්නප්පුවට- 
ගියා මට මතකයි. ඒ තරමට අපව  ෙපොළඹවලා තිබුණා.   ඒ 
කාල ෙය් ෙකොළඹ නගරෙය් ෙව්දිකා නාට්ය ෙපේක්ෂකයින් හැටියට 
වැඩිෙයන්ම හිටිෙය් පාසල් දරුවන් බව මට මතකයි. නමුත් ඒවා 
වැඩි මුදලක් අය කරන දර්ශන බවට පත්ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. 
නමුත් නාට්ය නිෂ්පාදකයින්ට ඒ සඳහා වැඩි ඕනෑකමක් තිබුණා. 
ෙමොකද, පාසල් දරුවන්ට ෙම් නාට්ය හරියට ඉදිරිපත් කළාම 
පාසෙල් දරුවන් අතර, ගුරුවරු අතර එය කථා බහට ලක්ෙවලා, 
එම නාට්යයට ගුණයක් ලැෙබනවාය කියලා ඔවුන් හිතුවා. 
ෙපොතක් මූලාශ කරෙගන නිර්මාණය කර තිෙබන නාට්යයක් නම්, 
එම නාට්ය පිළිබඳව තවතවත් විගහ කරද්දි  එය ෙබොෙහොම 
සුවඳවත් වන තත්ත්වයට පත් ෙවනවාය කියලා ඔවුන් හිතුවා. 
නමුත් දැන් ෙමතැනදී කියවුණා වාෙග්ම හිනස්සන, විහිළු කරන, 
double meaningවලින් කථා කරන -double meaning ෙනොෙවයි, 
ෙකළින්ම කුණුහරුප කියන තත්ත්වයට පත් ෙවච්ච- නාට්ය 
කලාවක් අද තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් රජය පත් වුෙණ් පසුගිය අවුරුද්ෙද් අෙගෝස්තු 17වැනිදායි. 
අපි  නාට්ය කලාව ගැන කථා කරනවා. ගරු අගමැතිතුමා ෙම් 
පිළිබඳව ෙහොඳට දන්නවා. එතුමාෙග් මෑණියන් ෙම් නාට්ය කලාව 
පිළිබඳව ෙබොෙහොම උනන්දුෙවන් හිටියා. එතුමිය ''සුදර්ශි'' රඟ 
හෙල් නිර්මාතෘවරිය හැටියට හිටපු බව අපි දන්නවා. අපට ඉදිරියට 
යන්න දැන් කමයක් තිෙබනවා.  ෙම් රෙට් ජනාධිපතිතුමා, ගෙම් 
හැදුණු ෙකෙනක්. ඒ වාෙග්ම එතුමාත් නාට්ය කලාෙවන් 
ඉස්සරහට යා යුතුයි කියන මානසික මට්ටෙම් ඉන්න ෙකෙනක්. ඒ 
නිසා අපට දැන් ෙම් කමය ෙවනස් කරන්නට පුළුවන්. හැබැයි ෙම් 
රෙට් තිෙබන විවිධ මාධ්ය ෙම් සඳහා සහෙයෝගය ෙදන්න ඕනෑ. 
ෙමතැන ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්, අෙනකුත් අය කථා කළා වාෙග් 
ෙලෝකෙය් තිෙබන සුකුරුත්තම් ෙදයක් ෙගනැත් ෙපන්වලා, ඒකට 
ෙපේක්ෂකෙයෝ රවට්ටා ෙගන, ෙපේක්ෂකෙයෝ ඒකට ඇදබැඳ 
ගත්තාම ෙහොඳ ෙදයක් අපට ෙපන්වන්න බැහැ. ෙබොෙහොම       
රාතී ෙවලායි අපත් ෙගදර යන්ෙන්. මම ෙම් කාරණය කියන්න 
ඕනෑ. ජාතික රූපවාහිනීය තුළ ෙපන්වනවා "සිහිනයකි රෑ" කියලා 
ඉතාම ෙහොඳ සංගීතමය වැඩසටහනක්. ඒ වාෙග්ම "Feeling of 
Youth" කියලා තවත් සංගීත වැඩ සටහනක් තිෙබනවා. ඒකත් 
ඉතාම ලසස්නයි.  සව්ාධීන රූපවාහිනීෙය් - ITN එෙක් - රාතී 
කාලෙය් ෙපන්වනවා, "ෙවනස" කියන වැඩසටහන. අපට 
ෙකොච්චර වැඩ තිබුණත් අපි රාතී කාලෙය් ඒක බලනවා. ඒ 
වාෙග්ම ''හිරු'' නාලිකාෙව්ත් එෙහම වැඩසටහන් විකාශනය 
ෙවනවා. අපි ඒවාත් මඟ හරින්ෙන් නැහැ. "Hiru Unplugged" 
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කියන වැඩසටහන තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳ සංගීතමය වැඩසටහනක්. 
ඒ වාෙග්ම අපි දකිනවා, ''ෙදරණ'' නාලිකාෙව් "මා ෙනො වන මම" 
කියන වැඩසටහන. ඉතාම ලස්සන සංගීතමය වැඩසටහනක්.  

ඒ වැඩසටහන තුළින් අපට පැරණි සින්දු අලුත් ගායක 
ගායිකාවන්ෙග් මුවින් අහන්න පුළුවන්. ඉතාම ෙහොඳ සංගීතයක් 
තිෙබන වැඩසහටනක්. ඒ වාෙග්ම "ෙදර ණ" රූපවාහිනීෙය් "ෙඩල් 
ස්ටූඩිෙයෝ" කියලා වැඩසටහනක් තිබුණා. ඒකත් ඉතාම ෙහොඳයි. 
ඒක දැන් ෙපන්වන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග් වැඩසටහන් තිෙබනවා. 
ෙම් හැම මාධ්ය තුළම ඒ වාෙග් වැඩ සටහන් තිෙබනවා. ඒවා 
බලන්න හැම  ෙකෙනකුට බැහැ. ඒවා ෙපන්වන්ෙන් රාතී 9.00න්, 
10.00න් පස්ෙසේ. නමුත් ෙමතැන කථා වුණා වාෙග්, පාසල් දරුෙවෝ 
බලන සීමාව තුළ කාටුන්වලින් පස්ෙසේ බලන්න තිෙබන නාට්ය 
දිහා බැලුවාම බුද්ධියට ෙනොගැළෙපන, තමන්ෙග් දරුවන්ට 
ෙනොගැළෙපන තත්ත්වෙය් නාට්ය කලාවක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 
ස්වාධීන රූපවාහිනීෙය් නාට්යමය තත්ත්වෙය් නාට්යයක්, ෙදකක් 
ෙපන්වනවා. ඒ ඇරුණු ෙකොට සමස්ත රූපවාහිනී නාලිකාවලම 
ෙහොඳ නාට්ය විකාශනය ෙවනවා දකින්න නැහැ. Satellite TV 
තිබුණාට හැම දාම ෙපන්වන ෙද් තමයි  ඒවාවල ෙපන් වන්ෙන්. ඒ 
නිසා අෙප් ලංකාව බාල ෙපේක්ෂකයන්ෙග්, බාල ෙපේක්ෂකාගාරයක් 
බවට පත් කරලා ඉවරයි.  

මට ලැබී තිෙබන ෙකටි ෙවලාව තුළයි මා ෙම් කාරණා ටික 
කියන්ෙන්. අපි ඉතාම පිය කරන ෙදයක් තමයි ගීතය. අපි 
වාහනයට නැග්ග ගමන් ෙර්ඩිෙයෝ එක දානවා. ඒක අෙප් හිතට, 
ඔළුවට හරි සැනසිල්ලක්. අද ඒ ගීත රචනාවන් අහෙගන ඉන්න 
බැහැ. ඒ ෙවලාවට මම නම් ෙනොෙත්ෙරන භාෂාවකට හරි  channel 
එක මාරු කර ගන්නවා. ඒ තත්ත්වයටම හිතන්න බැහැ. ඒ සිංදුවල 
තිෙබන්ෙන්, "මාව විශ්වාස කරන්න, ඔබ මාව අනාථ කළා" වාෙග් 
වචනයි. අමරෙද්ව මහතා ගැන,  වික්ටර් රත්නායක මහතා ගැන, 
සනත් නන්දසිරි මහතා ගැන, නන්දා මාලනී මහත්මිය ගැන, අඩුම 
ගණෙන් දීපිකා පියදර්ශනීල වැනි අය ගැනවත් දන්න 
ෙපේක්ෂකෙයෝ අද ෙම් රෙට් නැතිෙවලාම ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 
ඇත්තටම අෙපන් ඇහුෙවොත් ෙම් අලුත් ගීතය කියන්ෙන් කවුද 
කියලා, අපි දන්ෙන් නැහැ. ඒ තරමට ඒවා අහෙගන ඉන්න 
අමාරුයි. ගරු වි ජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් 
ෙමොකක් හරි studio එකකට ගිහිල්ලා ගීතයක් පටිගත කරනවා. 
ඒක සල්ලි දීලා channel එකකට භාර ෙදනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
Music Chart එකට දානවා. ඔය විධියට පසිද්ධ කරනවා මිසක් 
කිසිම කලාවක් ෙම් තුළ ඇත්ෙත්ම නැහැ. ඒ නිසා දිෙනන්  දින, 
දිෙනන් දින ෙම් කලාව කියන පැත්ත ඉතාම පහළටම වැටිලා 
තිෙබනවා.  

මට ලැබී තිෙබන ෙකටි කාලය තුළ තවත් එක් ෙදයක් කියන්න 
ඕනෑ. අෙප් සාහිත්ය ගැන යමක් කියන්න ඕනෑ. අෙප් චන්දසිරි 
ගජදීර මන්තීතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් ඉන්නවා. එතුමා ෙහොඳට ෙපොත 
පත කියවපු ෙකෙනක්. අපි තුන්වැනි පන්තිෙය් ෙහෝ ෙදෙක් 
පන්තිෙය් ඉන්න ෙකොට තමයි, "හීන්සැරය" කියන ෙපොත අපට 
ඉගැන්වූෙය්. ඊට පස්ෙසේ තමයි, අපට "මඟුල් කෑම" කියන ෙපොත 
ඉ ගැන්වූෙය්. අද මම හිතන්ෙන් A/L කරන ළමෙයක්වත් ඒ ෙපොත 
ගැන දන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි අපට තිෙබන දුක. සාහිත්ය කියන 
එක බින්දුවටම බැහැලා ඉවරයි. අනුර දිසානායක මන්තීතුමා වැඩි 
කාලයක් අරෙගන සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවක් 
හැටියට ෙම් කාරණය ෙගනාවා. මිනිස්සු හිතනවා ඇති, "කලාව 
කන්නද?" කියලා. හැබැයි අද ෙම් රෙට් මිනිස්සුන්ව නැති ෙවන 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ''කලාව'' කියන එක 
පිළිබඳව මිනිස්සුන්ෙග් සිත් පිත් නැතිකම නිසායි.  "කලාවට ගිය 
සිත කැලෑවට ෙනොයනු ඇත." කියලා සාමාන්ය මිනිස්සු අතර සරල 
කථාවක් තිෙබනවා ෙන්. ඒක තමයි ඇත්තම කථාව. 

අද, "මුදල්, මුදල්, මුදල්" කියන තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. චිත අඳින අය විහාරමහා ෙද්වි උද්යාන පාෙර් ඒ චිත 
තියාෙගන රුපියල් දාහකට, රුපියල් පන්සියයකට ඒවා විකුණන 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් විශාලම ආදායමක් 
ලබන අය චිත අඳින අයයි. ෙලෝකෙය් පැරණි චිත ශිල්පීන් ගැන 
අපි කවුරුත් දන්නවා. අෙප් රෙට් චිත අඳින අයට ෙහොඳ නිර්මාණ 
ෙනොෙවයි අද විකුණන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා ෙබොෙහොම බාල 
නිර්මාණ. ඒ තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. හැම ක්ෙෂේතයක්ම 
ඒ තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

මහාචාර්ය සරච්චන්දයන්ලා, ෙහන්රි ජයෙසේනයන්ලා, 
චන්දෙසේන දසනායකයන්ලා, ගුණෙසේන ගලප්පත්තිලා, ධම්ම 
ජාෙගොඩලා, ෙසෝමලතා සුබසිංහලා, අද ජීවතුන් අතර ඉන්න 
විෙජ්රත්න වරකාෙගොඩලා, අයිරාංගනී ෙසේරසිංහලා, සිරිල් 
විකමෙග්ලා වාෙග් කලාකරුවන් ගත්තාම ඒ හැම ෙකෙනක්ම 
ඉතාම ෙලොකු කැපවීමක් ෙම් කලා ක්ෙෂේතයට කරලා තිෙබනවා.  

ෙටෝනි රණසිංහලා, උපාලි අත්තනායකලා වුණත් එෙහමයි. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි.   සරත්චන්දයන්ෙග් ෙගෝලයින් වන  නිශ්ශංක 
 දිද්ෙදනිය, ජයලත් මෙනෝරත්නලා අදත් ඉන්නවා. ඒ 
අනුසාරෙයන් ආපු තවත් කලාකරුවන්, කලාකාරිනියන් ඉන්නවා. 
ෙම් හැම ෙකනකුම හිටියාට ඔවුන්ට ෙදන්න ෙපේක්ෂකාගාරයක් 
නැහැ. ඒක තමයි තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය වන්ෙන්. එදා පාසල් 
දර්ශනවලට ගිහිං  එළියට එද්දී ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙලොකු ඉල්ලුමක් 
තිබුණා. ෙගදර ෙදමාපියන් පවා ඔවුන්ෙග් නාට්යයක් බලන්න, 
ඔවුන්ෙග් සංගීතයක් අහන්න යන තත්ත්වයක් තිබුණා. අද ෙම් 
රෙට් ඒ තත්ත්වය ඇත්ෙත්ම නැති තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. 

ෙම් ෙයෝජනාව ෙගෙනන ෙවලාෙව් මා ෙම් ගරු සභාෙව් 
හිටිෙය් නැහැ. නමුත්, මා වාහනෙය් එන ෙකොට ෙර්ඩිෙයෝ එෙකන් 
අහන්න ලැබුණා, අෙප් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් 
කළ කරුණු.  ඇත්තටම අපට අද නාට්යාගාර නැහැ. තිෙබන 
නාට්යාගාරත් වැහිලා. ලක්ෂ 10, 15ක් දීලා නාට්යාගාරයක් 
ගන්නට සාමාන්ය ෙකනකුට බැහැ. නමුත්, අපට පාසල්වල 
තිෙබන ශාලා ෙහොඳ නාට්යාගාර හැටියට පත් කර ගන්න පුළුවන්.   
"ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල" වැඩ සටහන ට ලංකාව පුරා විසිරුණු 
පාසල්වලින් පාසල්  ෙතෝරා ගනිද්දී, ෙහොඳ නාට්ය ශාලා ටිකකුත් 
ඒ අතර ඇති වනවා නම් ඒෙකන් පාසල් අධ්යාපනයට සහ ශාස්තීය 
දැනුමට ෙලොකු රුකුලක් ෙවනවා. ඒ නිසා ඒ කමය ෙහෝ ගම්වලට 
ෙගන ෙගොස් නාට්ය කලාව සහ ශාස්තීය කලාව ඉදිරියට ෙගන 
යන්න තිෙබනවා නම් එය ඉතාම යහපත් ෙදයක් හැටියට මා 
මතක් කරනවා.  

ෙපොත් ලියන්නන්ට, ගීත රචකයන්ට අවශ්ය ශක්තිය අපි ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ. අද කිසිම දරුවකු එවැනි ෙදයකට ෙපළෙඹන්ෙන් 
නැහැ.  ඒ නිසා  ඒවා අගය කිරීෙම් තත්ත්වයක් ෙම් රෙට් ඇති 
ෙවන්න ඕනෑයි කියන එක මා මතක් කරනවා. ෙම් යුගෙය්, ෙම් 
ෙද්ශපාලන යුගෙය් ෙම්ක කරන්න පුළුවන්. මා කථාව 
ආරම්භෙය්දීත් කිව්ෙව් ඒකයි. කලාව, ශාස්තීය දැනුම ගැන 
ෙහොඳින් දන්නා නායකයින් ෙදෙදනකු ෙම් රෙට් ඉන්නා 
ෙමොෙහොෙත්දී ඒ තත්ත්වය ඇති කරන්න ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි කවුරුත් සහෙයෝගය ෙදමු කියලා 
විෙශේෂෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් කාලය අවසන් 
බව මතක් කරන්න ඔබතුමා සූදානමින් සිටින බව මට ෙපෙනනවා.  
මට කාලය ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒ 
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වාෙග්ම ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන් ගරු අනුර 
කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාටත් මෙග් ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.41] 
 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අනුර කුමාර 

දිසානායක මන්තීතුමා ෙම් සභාව නව තාලෙය් අදහස ්
පකාශනයකට ෙයොමු කළා.  හුඟක් ෙවලාවට ආර්ථික පශ්න, 
සමාජ පශ්න, ෙද්ශපාලන පශ්න ගැන තමයි පාර්ලිෙම්න්තුව වැඩි 
බරක් දාලා කථා කරන්ෙන්. නමුත්, රටට කාලීන වැදගත් 
මාතෘකාවක් පදනම් කරෙගන අද දින සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවක් ෙගන ඒම ගැන මා එතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කලාව, සාහිත්ය 
කියන්ෙන් දියුණු සමාජයක් මනින මිම්මක්. ආර්ථික සමෘද්ධියකින් 
විතරක්, සාක්ෂරතාෙවන් විතරක් සමාජයක දියුණුව මනින්න 
බැහැ. යම් කිසි රටක දියුණු කලාවක්, සාහිත්යයක්, සංස්කෘතියක් 
තිෙබනවා නම් ඒක ඒ රෙට් මිනිසුන්ෙග් ආධ්යාත්මය පිළිබිඹු වන 
එක් ෙකෝණයක්.  ඒ නිසා දියුණුව මනින එක් මිම්මක් තමයි 
සාහිත්ය කලාව, ෙසෞන්දර්ය කියන්ෙන්. අද අපි මුහුණ ෙදන ෙම් 
සමාජය තුළ මහා ව්යසනයක් තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා. 
අෙනක් මනුෂ්යයාෙග් දුක, ෙව්දනාව ෙත්රුම් ගන්න බැරි අසංෙව්දී 
සමාජයකයි අපි ඉන්ෙන්. අපි නිතරම ෙම් වාෙග් කරුණු 
අත්දකිනවා.  

අද පුවත් පත් අරෙගන බැලුවාම, ෙකොයි තරම් හිත පාරවන 
ෙද්වල් තිෙබනවා ද කියලා අපි දන්නවා. තමන්ෙග් කුෙසන් බිහි 
වුණු දරුවා වැසිකිළි වළකට, කුණු කූඩයකට දාලා යන්න පුළුවන් 
අම්මලා ඉන්න සමාජයක් අද තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම තමන්ට කිරි 
ෙපොවාපු අම්මා උස්සාෙගන ගිහිල්ලා හන්දියක තියලා පැනලා යන 
දරුවන් ඉන්නවා. ෙම් තරම් සමාජය විකෘතියට යන ෙවලාවක, 
ෙමය පකෘතිකරණය සඳහා ෙගන යන්න සංෙව්දී මනුෂ්යයකු 
තනන්න ඕනෑ. ඒ සංෙව්දී සමාජය ෙගොඩ නඟන කාර්ය භාරය එක 
පක්ෂයකට පමණක් අයිති ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒක මහා සමාජ 
ධාරාවක පතිඵලයක්. නමුත්, එහිදී රජයක් හැටියට දිය යුතු 
සහෙයෝගය ෙදන්න ඕනෑ. රජයක් හැටියට දිය යුතු අනුගහය 
ෙදන්න ඕනෑ.  සමාජ වින්දනය දියුණු කරන්න, මිනිසුන්ෙග් 
මෙනෝභාවය දියුණු කරන්න, මිනිසුන්ෙග් ආ ධ්යාත්මය දියුණු 
කරන්න ඒ පරිසරය හදන්න ඕනෑ. 

මා ෙම් ෙවලාෙව් කියන්න කැමැතියි, අද පවතින ගීත සාහිත්යය 
ගැන. සමහර ගීත අරෙගන බැලුවාම ආදරය, ෙපේමය ගැන 
කියැෙවන මිනිසුන්ෙග් හිත නිවන, මිනිස්සු සංෙව්දී කරන මාතෘකා 
යටෙත් ලියැවුණු ඒවා. නමුත්, අද තිෙබන සමහර ගීත ෙකොයි තරම් 
අසංවරද බලන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසුගිය සම්මාන 
උෙළලවලදී ෙහොඳම ගීත ෙලස ෙතෝරාගත් එක ගීතයක් ෙහෝ රාජ්ය 
මාධ්යකින් අහන්න අද පුළුවන්කමක් නැහැ. මා ඔබතුමන්ලාට 
මතක් කරන්න ඕනෑ ගිය වර රාජ්ය සංගීත සම්මාන උෙළෙල්දී 
සම්මාන ලැබූ "නාගසින්නම් ගීතය" ගැන. නාගසින්නම් ගීතය 
ශානිකා සුමනෙසේකර මහත්මියයි ගායනා කරන්ෙන්. එයින් 

කියැෙවන්ෙන් ඓතිහාසික කථාන්තරයක්. ඒ ඓතිහාසික 
කථාන්තරය ෙමොකක්ද? රාජසිංහ රජ්ජුරුවන් පිටුවහල් කරපු 
ෙවලාෙව් ඒ රජතුමාෙග් ෙද්වියෙග් කන කර ඇදලායි ගලවා 
ගත්ෙත්. ඒ ෙවලාෙව් ඇෙග් කෙනන් මතු වුණු ෙල් දහරාව ඇෙග් 
හැට්ටෙය් තැවරුණා. ඒ හැට්ටය කටු ෙගයි තිෙබනවා. ඒක දැකපු 
කවියා ෙහොඳ ගීතයක් ලියනවා. ඒ ගීතය තමයි ගිය වර රාජ්ය 
සම්මාන ලැබුෙව්. අහන්න ලැෙබනවාද අපට, නාගසින්නම් ගීතය? 
එය අහන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක තමයි රටට ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. නමුත්, "රුචිරානනී අහන්න.... එක පාර මා 
මරන්න...." කියන ඒවා නම් ඇෙහනවා. සමහරුන් දැන් ආදරය 
විගහ කරන්ෙන්, "උඹෙග ආදරය ලැෙබන්ෙන් නැත්නම්, දැන් 
ඉතින් මට ගහපන්" කියලායි. ආදරය එෙහම විගහ කරන කාලයක 
ගැඹුරු ෙදයක් අල්ලාෙගන, ඓතිහාසික ෙදයක් මතු කරෙගන 
කවියකු ලියපු නාගසින්නම් ගීතයට ෙම් සමාජෙය් අෙප්ම 
මාධ්යකින් තැනක් ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග් උදාහරණ රාශියක් 
මට කියන්න පුළුවන්. මෑතකදී එවැනි සම්මාන ලත් ගීත 
ගණනාවක ඉරණම ඒකයි. අපි ඒ ගැන ඇත්ත වශෙයන් කනගාටු 
ෙවනවා. එවැනි ගීතයක් රාජ්ය මාධ්යකින් ෙහෝ අපට අහන්න 
පුළුවන්කම නැත්නම් රාජ්ය සම්මාන දිනුවාට වැඩක් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් අපට අලුත් 
ආරකින් හිතන්න ෙවලා තිෙබනවා. කලාව කියන එක ඇත්ත 
වශෙයන් විශ්ව පකාශනයක්. ගීතය, නවකථාව, නාට්යය කියන 
ඒවා එක් ජන සමාජයකට විතරක් අයිති ඒවා ෙනොෙවයි. අද අපි 
සමාජ සංහිඳියාවක් ගැන කථා කරනවා. සමාජ සංහිඳියාව ගැන 
අලුත් අදහසක් කියන්න, මිනිසුන්ෙග් හදවත්වල ආෙයත් 
සංෙව්දිත්වය ෙගොඩ නඟන්න අපට තිෙබන මාධ්යක් තමයි, කලාව. 
එය ගීතෙයන් කරන්න පුළුවන්, නවකථාෙවන් කරන්න පුළුවන්, 
නාට්යෙයන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම, රූපවාහිනී නාලිකා 
මඟින් ෙපන්වන ෙකටි චිතපටි ආදි කලා මාධ්යවලින් ඒ 
සංෙව්දිත්වය හදන්න පුළුවන්. නමුත්, කවුද ඒකට ෙයොමු වන්ෙන්? 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ෙවනසක් කරලා ව්යවස්ථාෙව් ෙකොළවල 
ව්යවස්ථා ලිව්වාට වැඩක් නැහැ. පාෙයෝගික වැඩ පිළිෙවළකින් 
මිනිසුන්ට ෙත්ෙරන විධියට ඒ පණිවිඩය ෙදන්න ඕනෑ. ඒක 
කරන්න පුළුවන් ෙහොඳම මාධ්ය, කලාවයි. කවුද ඒ සඳහා කලාව 
පාවිච්චි කරන්ෙන්? ෙකොෙහේද එවැනි කලාවක් බිහි වන්ෙන්? 
ඇත්ත වශෙයන් ගුණාත්මක කලා මාධ්යකට අත දිය යුතු ෙම් 
වාෙග් වකවානුවක තමයි අප ඒ හැඟීම් අමතක කරලා කියා 
කරෙගන යන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද අපට ෙලොකු සමාජ 
වගකීමක් තිෙබනවා, ෙම් සමාජය යහපත් පැත්තට හරවන්න. මීට 
කලින් කථා කරපු විජයදාස රාජපක්ෂ අමාත්යතුමාත් කිව්වා, අප 
ඉෙගනුම ලැබූ කාලෙය් කියවපු "අමාවතුර", "බුත්සරණ", 
"ෙලෝෙකෝපකාරය" ආදිය ගැන. ඒවා විතරක් ෙනොෙවයි. අප පුංචි 
කාලෙය් අෙප් මව්පියන් අප සුරතල් කරමින් කියපු ගීතයක්, අෙප් 
ඔළුව අත ගාමින්, දරු සුරතල් බලමින් කියපු දරු නැළවිල්ලක් 
කියන්න අද නූතන අම්මලා දන්නවාද? නූතන අම්මා ෙකෙනකුට 
ඒවා කියන්න පුළුවන්ද? එදා ඒවාෙයන් තමයි දරුවන් සංෙව්දි 
වුෙණ්. ඒවාෙයන් තමයි මිනිසුන්ෙග් හදවත් පුංචි කාලෙය්දීම 
කම්පනය වුෙණ්. අප පුංචි කාලෙය් ඉඳලාම අෙප් හදවත්වල අලුත් 
ජීවය ෙරෝපණය වුෙණ් වැඩිහිටියන් ෙම් සමාජ පරිසරෙයන් ලත් 
තම අද්දැකීම් ඊළඟ පරම්පරාවට සමාජගත කිරීෙම් පතිඵලයක් 
ෙලසයි. දැන් එවැනි සාහිත්යයක් නැහැ; පරිසරය ගැන කියැෙවන 
ෙදයක් නැහැ; දරු නැළවිල්ලක් ඇෙහන්ෙන් නැහැ; සුරතල් 
ගීතයක් ඇෙහන්ෙන් නැහැ; එවැනි දෑ පිළිබඳ සමාජ විගහයක් 
නැහැ.   

ඉතින් අපි ෙමොන තරම් ආර්ථික සමෘද්ධියක් කරා ගමන් 
කළත්, ඒ ආර්ථික සමෘද්ධිෙයන් ඇති වැඩක් නැහැ, සමාජය 

375 376 

[ගරු එඑඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා] 



2016 සැප්තැම්බර්  08  

ම්ෙල්ච්ඡත්වයට යනවා නම්. ඒ සමෘද්ධිය තාවකාලිකයි. ඒ නිසා 
අපි ෙම් යුගෙය් අවශ්යතා ගැන හිතලා, ගීත සාහිත්යය, නව කථා 
ක්ෙෂේතය, ෙකටි කථා ක්ෙෂේතය, ඒ වාෙග්ම  රූපවාහිනී මාධ්යවලින් 
ෙදන පණිවුඩ සමාජගත කරන්න ඕනෑ. ඒකට රජයට වගකීමක් 
තිෙබනවා; රජෙය් මඟ ෙපන්වීමක් තිෙබන්න ඕනෑ; රජයට ජාතික 
පතිපත්තියක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඇත්ත වශෙයන්ම රජයක් හැටියට 
ෙමවැනි කරුණු ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. 
විපක්ෂෙයන් ෙම්වා ඉදිරිපත් කරන එක අෙප් වගකීමක්. නමුත් 
රජයට වගකීමක් තිෙබනවා, ෙම් සමාජය ම්ෙල්ච්ඡත්වෙයන් මුදා 
ෙගන, ෙම් සමාජෙය් ජීවීන් සංෙව්දීත්වය කරා ෙගන යන සමාජ 
වටපිටාවක් නිර්මාණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන 
ජාතික හැඟීමක් ඇති වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න. ඒ නිසා උසස ්
කලාව අගය කරන්න ඕනෑ; උසස් කලාවට අත ෙදන්න ඕනෑ; 
දිරිමත් කරන්න ඕනෑ. දැන් ෙම් සභාෙව්දී ෙබොෙහෝෙදනාෙගන් ඒ 
ගැන කියැවුණා. ඇත්ත වශෙයන්ම සාර්ථක ඇගයීමක් නැති තැන 
ඒකට ෙපළෙඹන්ෙන් නැහැ.  

අද කලා කෘතියක් නිර්මාණය කරනවාය කියන එක ෙලෙහසි 
වැඩක් ෙනොෙවයි. සාමාන්ය ෙකෙනකුට ෙපොතක් මුදණය කරලා ඒ 
ෙපොත සමාජයට ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  ගීතයක් ෙකොයි 
තරම් ෙහොඳට ලිව්වත්; ෙකොයි තරම් ෙහොඳට ගායනා කළත්; ෙකොයි 
තරම් සංෙව්දී වුණත්, රජයවත් එය අගයන්ෙන් නැත්නම්, "අපි ෙම් 
දරන පයත්නය නිස්සාරයි" කියලා ඔවුන්ට කල්පනා ෙවන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා අපි හැම විටම ඒ ගැන හිතන්න ඕනෑ. ෙහොඳ 
හිතින් කවෙරකු නිර්මාණයක් කළත් එය සමාජය තිරිසන් බෙවන් 
මුදවන නිර්මාණයක් බවට පත් ෙවනවා. එවැනි නිර්මාණශීලීන් 
ෙම් සමාජය තුළ ඉන්නවා; ගීත රචකයන් ඉන්නවා;  
නවකථාකරුවන් ඉන්නවා; චිතපට නිෂ්පාදකයන් ඉන්නවා. 
රජයක් හැටියට ඒ අයට අත ෙදන්න ඕනෑ. මම "රජය" කිව්ෙව් 
පක්ෂ-විපක්ෂ දිහා බලලා ෙනොෙවයි. ඒක සමස්ත සමාජෙය් 
වගකීමක්. රෙට් කලින් පාලක පන්තිය ෙම් ගැන දක්වපු අවධානය 
මදිය කියලා ඒකට පතිඋත්තර ෙදන එක ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. 
ඒවායින් සමාජයට අලුත් ෙදයක් ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙම් 
සමාජය යහපත් සමාජයක් බවට පරිවර්තනය කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, කවර ෙකෝණවලින් ෙම් පශ්න ෙදස බැලිය යුතුද 
කියන එක ගැන අපි ගැඹුරින් හිතන්න ඕනෑ. කලාව කියන්ෙන් ඒ 
සඳහා  ෙයොදා ගත හැකි පබල මාධ්යයක්. එහි සංෙව්දීත්වය පබලයි; 
වින්දනය පබලයි. එවැනි වින්දනයක් ඇති සමාජයක් නිර්මාණය 
කෙළොත්, එකිෙනකාට ෙබදිලා ඇන ෙකොට ගැනීම, ෙලයින් සතුටු 
වීම, අෙනක් එකා යට කර ෙගන තව එෙකක් ඉස්සරහට යෑම, එක් 
ජාතියක් පහළට දමලා, තවත් ජාතියක් තුළ ඇතිවන "අපි තමයි 
පබල ජාතිය" කියන හැඟීම යටපත් කරන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබන්ෙන් එක හා සමාන සංෙව්දී මානසිකත්වයක් ඇති මිනිසුන් 
නිර්මාණය කිරීෙමන්. ෙම් සමාජයට ඕනෑ පළමු ෙදය තමයි ෙහොඳ 
මිනිෙහක් හැදීම; මනුෂ්යත්වය නිර්මාණය කිරීම. පක්ෂ, පාට, 
ෙද්ශපාලන අදහස් තිෙබන්න පුළුවන්. ඒ සියල්ලට වඩා 
මනුෂ්යත්වය නිර්මාණය කිරීම අද යුගෙය් අපට තිෙබන වගකීමක්.  

ෛවරෙයන්, ෙකෝධෙයන් හා ද්ෙව්ෂෙයන් බලන්ෙන් නැති, 
යහපත් ගුණාංගවලින් යුක්ත මිනිෙසකු තනනකල් සමාජය 
හැෙදන්ෙන් නැහැ. ෙකෝධය, ෛවරය, අෙනක් එකාෙගන් පළි 
ගැනීම ආදී සාහසික අදහස් පපුවලින් තුරන් කරන ෙතක් අපට ෙම් 
සමාජය තුළ අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ඉදිරි ගමනකට යන්න 
බැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් කලාවට ෙලොකු වගකීමක් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා විවිධ ක්ෙෂේතවලින් කලාව දියුණු කරන්න ඕනෑ. සමාජෙය් 
වින්දන ශක්තිය වැඩි දියුණු කරන්න, පාසල් පද්ධතිෙය් ඉඳලා 
අලුත් ආරකට හිතන නව පරපුරක් බිහි කරන්න, කලාව ඉතා 
වැදගත් ෙවනවා. ෙරොෙබෝවරු ෙනොෙවයි හැදිය යුත්ෙත්. අද අපි 
උත්සාහ කරන්ෙන්, ෙරොෙබෝවරු හදන්නයි. දැන් ෙලෝකය පුරාම 
ෙරොෙබෝ සංස්කෘතියක් තමයි තිෙබන්ෙන්.  ෙලෝකය අද උනන්දු 
ෙවන්ෙන් ඒ ෙවනුෙවනුයි. ෙමොකද ලාභය පදනම් කර ෙගන, 

ශමයට ෙදන වටිනාකම ෙවනුවට යන්තයට ඒ වටිනාකම දී, 
තමන්ෙග් ලාභය උපරිම කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා බලන 
සමාජයක් ඇතුෙළේ අපි හැම ෙකනකුම උත්සාහ කරනවා, 
ෙරොෙබෝවරු තනන්න. ඒවා තාවකාලිකයි. කවරක් තැනුවත් 
වැඩක් නැහැ, ඒවා කියාත්මක කරන දෑත් මනුෂ්යත්වෙය් දෑත් 
ෙනොෙවනවා නම්; ඒවා ෙමෙහය වන ඔළුව මනුෂ්යකමින් පිරුණු 
ඔළුවක් ෙනොෙවනවා නම්. මනුෂ්යකමින් පිරුණු චින්තනයක් ඇති, 
සදාචාර සම්පන්න ගුණගරුක හැඟීම්වලින් පිරුණු මිනිසකු 
නිර්මාණය කරන තාක් කල් ඒ සියල්ල තාවකාලිකයි. එම නිසා 
අපට වගකීමක් තිෙබනවා, සමාජය සංෙව්දීත්වය කරා ඉස්සරහට 
ෙගනියන්න; සාහිත්ය කලාව පධාන කර ෙගන මනුෂ්යත්වය ඇති 
මිනිසුන් සමාජ යට ෙගොඩ නඟන්න. 

ඇත්ත වශෙයන්ම, පසුගිය කාලය තුළ ෙම් සමාජෙය් සිදුවුණු 
අඩුපාඩු, වැරදි විගහයන් පිළිබඳව ස්වයං විෙව්චනයක් කර, අෙප් 
අධ්යාපනෙය් ෙකොතැනද අපිට වැරදිලා තිෙබන්ෙන්, අෙප් 
අධ්යාපනය ෙකොයි ආරයකටද ෙවනස් කරන්න ඕනෑ කියන එක 
ගැන අපිට බලන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ගරු මන්තීවරුන් 
කවුරුත් කිව්වා වාෙග්, ෙම් පශ්නෙය්දී  අධ්යාපන ඇමතිතුමාත් 
ඉන්න ඕනෑ. ෙම් සංස්කෘතික ඇමතිතුමාට විතරක් ෙම්කට උත්තර 
ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එම නිසා අපි කාටත් 

පැවරුණු  වගකිමක් තිෙබනවා, ෙම් මුළු මහත් සමාජයටම 
බලපාන පරිදි යහපත් නිර්මාණකරණයකට රට ෙයොමු කර උසස් 
වින්දන ශක්තියක් ඇති සමාජයක් ෙම් මිහිතලෙය් නිර්මාණය 
කරන්න. සමාජ පගතිය ෙවනුෙවන් ඒ කටයුතු ඉටු කරන්නට 
රජෙය් අනුගහය මීට වඩා ලැෙබ්ය කියා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ 
පැත්තට ෙයොමු කරන්න ෙම් මාතෘකාව අද සභාගතවීම යහපත් 
පවණතාවක්. සම්පදායෙයන් මිදුණු අලුත් අදහස් රාශියක් අද ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඉදිරිපත් වුණා. කවුරුත් ධනාත්මක විධියට               
ෙම් පශ්නය ගැන බලා, ඇගයීමකින් විචාරාත්මකව අදහස් 
දැක්වූවා. ඒක ෙහොඳ පවණතාවක්. ඒ සාමුහීකත්වය තුළ 
ඇත්තවශෙයන්ම ජාතික පතිපත්තිකරණයකට ෙයොමු කරමි අපි 
බලාෙපොෙරොත්තුවන උසස් මානුෂික ගුණාංගවලින් යුතු, දියුණු, 
සමෘද්ධිමත් සමාජයක් කරා යන්න හැම ෙකනකුෙග්ම සහෙයෝගය 
ලබා ෙදන බවට පතිඥා තිබුණා. එය එෙසේ ඉටු ෙව්වායි! පාර්ථනා 
කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

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

[பி.ப. 3.57] 
 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, மிக 

க்கியமான விவாதெமான்றில் உைரயாற் வதற்கு 
வாய்ப்பளித்தைமக்காக உங்க க்கு நன்றி ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். ஆங்கிலத்தில் நாங்கள் 'ெசப்ெரம்பர்' என்  
ெசால்கின்ற இந்த ஒன்பதாவ  மாதத்ைதத் தமிழிேல 

377 378 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

" ரட்டாதி" என்கின்ேறாம்.  ஆனால், சிங்களத்தில் இந்த 
மாதத்திற்கு மிக அழகான ஒ  ெசால் இ க்கின்ற . அ  
'சாஹித்திய' மாதம் என்பதாகும். சாஹித்தியம் என்றால் அ  
இலக்கியம் என்  ெபா ள்ப கின்ற . இந்த இலக்கிய 
மாதத்திேல 8ஆம் திகதியாகிய இன்  இத்தைகய ஒ  மிக 

க்கியமான பிேரரைணைய ன்ைவத்தி க்கும் ெகளரவ 
உ ப்பினர் அ ர திஸாநாயக்க அவர்க க்கும் என  
நன்றிையத் ெதாிவிக்கக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன். ஓர் 
எ த்தாளர், கவிஞர், கைலஞர் என்ற வைகயில் எனக்கும் இ  
மிக க்கியமான ஒ  பிேரரைணயாகும்.  

இந்த நாள் குறித்  நான் அவதானம் ெச த் வதற்குக் 
காரண ம் உண் . அதாவ , இங்ேக நாங்கள் கைலஞர்கைள 
வாழ ைவக்கேவண் ம்; கைலகைள வ ப்ப த்தேவண் ம்; 
எ த்தாளர்கைள ஊக்குவிக்கேவண் ம் எனப் பிேரரைண 
நிைறேவற்றிக்ெகாண் க்கும் இந்த நாளில் ெகா ம்  
பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த சர்வேதச மாநாட்  
மண்டபத்திேல எ த்தாளர்க க்கு வி  வழங்கும் விழா 
இப்ெபா  நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற . இந்தச் 
சைபயில் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் ன்ைவக்கும் 
ஆேலாசைனகைளக் ேகட்பதற்குக்கூட அவகாசமில்லாமல் 
இந்தத் ைறக்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர் அவர்கள் 
இப்ெபா  அங்ேக எ த்தாளர்க க்கு வி கள் 
வழங்கிக்ெகாண் ப்பார். அந்த வைகயில், இன்ைறய 
தினத்தில் வி க்காகத் ெதாி ெசய்யப்பட்ட அத்தைன 
எ த்தாளர்க ம், அதாவ  சிங்களெமாழி லம் 
பைடப் கைளத் தந்த எ த்தாளர்களாக இ க்கட் ம், 
தமிழ்ெமாழி லம் பைடப் க்கைளத் தந்த எ த்தாளர்களாக 
இ க்கட் ம் அல்ல  ஆங்கிலெமாழ லம் பைடப் க்கைளத் 
தந்த எ த்தாளர்களாக இ க்கட் ம், ம்ெமாழிகைள ம் 
சார்ந்த எ த்தாளர்கள் சாிசமமாக இந்த நாட் ேல இன்  
ெகளரவம் ெப கின்றார்கள். அந்தக் ெகளரவத்திற்கு இந்த 
உச்ச சைபயி ந்  நா ம் என  வாழ்த் க்கைளத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்வதில் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.   

இ ப்பி ம், இந்தத் ேதசிய சாஹித்திய வி  வழங்கும் 
விழாக்களிேல பின்பற் கின்ற நடவ க்ைககள் குறித்  
நாங்கள் அவதானம் ெச த்தேவண் ய ேதைவயி க் 
கின்றெதன்  நான் நிைனக்கின்ேறன். உதாரணமாகச் 
சி கைதத் ைறைய எ த் க்ெகாள்ேவாமாக இ ந்தால், 
சி கைத எ பவர்க க்காக வ டந்ேதா ம் சிறந்த 
சி கைதத் ெதாகுப்ெபான்ைறத் ெதாி ெசய் , அதற்குக் 
குறிப்பிட்ட ெதாைகப் பணப் பாிசும் சான்றித ம் வி ம் 
வழங்கப்பட்  வ கின்ற . இந்தப் ேபாட் க்காக அல்ல  
வி தின் ெதாி க்காகக் குறிப்பிட்ட வ டத்தில் 50 
எ த்தாளர்கள் தங்கள  சி கைத ஆக்கங்கைளப் பைடத்  
அ ப்பி ள்ளார்கள் என்  ைவத் க்ெகாள்ேவாம். இவற்றில் 
சிறந்தைதத் ெதாி ெசய் ம் அந்தத் ெதாிவாளர் கு  எவ்வா , 
எந்தத் தகுதிெகாண்  ெதாி ெசய்யப்ப கின்ற ? என்ப  
ெதாடர்பாகப் பல்ேவ  பிரச்சிைனகள் இ க்கின்றன. எனேவ, 
இந்தத் ெதாி கைளச் ெசய்கின்றேபா  பல்ேவ  சிக்கல்கள் 
நில கின்றன என்பைத நாங்கள் அவதானித்  
வந்தி க்கின்ேறாம்.  

அ த்த பிரச்சிைன இந்தத் ெதாிவாளர் கு  ெதாி ெசய்  
பாிசில்கைள வழங்கும்ேபா  இ க்கின்ற நைட ைறயாகும். 
அதாவ  50 ல்கள் வி க்காக அ ப்பப்பட் க்கின்ற 
பட்சத்தில், இ தியில் 3 ல்கைள short-list என்ற 
அ ப்பைடயில் பாிசில் வழங்குவதற்காகத் ெதாி ெசய்  

ைவத் க்ெகாள்கின்றார்கள். இந்த மிகுதி 47 எ த்தாளர்க ம் 
யார் யாெரன்ற விபரங்கள் ெவளியிடப்படமாட்டா . ஆனால், 
இ தியாகத் ெதாி ெசய்யப்பட்ட அந்த 3 எ த்தாளர்களின் 
ெபயர் விபரங்க ம் ஊடகங்கள் வாயிலாக 
ெவளிப்ப த்தப்ப ம். Short-listஇல் ெதாி ெசய்யப்பட்ட அந்த 
3 பைடப்பாளர்க க்கும் அைழப்பிதழ் வழங்கப்பட்  அவர்கள் 
கு ம்பத்ேதா  வந்  பாிசுக்காகக் காத்தி ப்பார்கள். அந்த 

வாில் ஒ வ க்கு மாத்திரம் பாிசு வழங்கப்ப ம். மிகுதி 
இ வாின் ெபயர்கள் ெதாி  ெசய்யப்பட்  
ெவளியிடப்பட் ந்தேபா ம் அவர்க க்கு எவ்விதமான 
ெகளரவ ம் அந்த மண்டபத்தில் வழங்கப்ப வதில்ைல. 
இ தியாக அந்த 47 ேபாின் ெபயர்கள் உள்ள அேத ெபயர்ப் 
பட் ய ற்குள் இந்த இ வாின் ெபயர்க ம் அடங்கிவி ம். 
எனேவ, அந்த இ வ ம் கு ம்பத்ேதா  வந்  மண்டபத்ைத 
நிரப் கின்ற சாதாரண ெபா மகனாக மாத்திரேம 
இ ந் விட் ச் ெசல்கின்ற அவலம் நிகழ்ந் ெகாண் க் 
கின்ற . இ  அங்ேக ெதாி  ெசய்யப்பட்  வழங்கப்ப கின்ற 
ஒவ்ெவா  வி க க்குப் பின்னா ம் நிகழ்ந்  
ெகாண் க்கின்ற அவலமாகும். வாில் ஒ வர் பாிசு 
ெப கின்றார்; இ வர் பார்ைவயாளராக வந்  அமர்ந் , 
இந்தப் பாிசுக்குத் தகுதியற்றவர்களாகின்றார்கள். அேதேநரம், 
அந்த 47 எ த்தாளர்க ம் அேத தகுதிையத்தான் 
ெப கிறார்கள்; ெதாிவாளர் கு வின் விதப் ைரயின் பிரகாரம் 
அவர்க ம் தகுதியற்றவர்கள். எனேவ, த ல் 
தகுதி ள்ளவர்களாகத் ெதாி ெசய்யப்பட்ட அவர்கைளப் 
பார்ைவயாளர்களாகத் தி ப்பிய ப் கின்ற ஒ  
நைட ைறேய ைகயாளப்ப கின்ற . ஆகேவ, வாில் 
ஒ வைரச் சிறந்த எ த்தாளராகத் ெதாி ெசய்வதாக 
இ ந்தால், அைழக்கப்பட்ட அந்த வைர ம் ேமைடக்கு 
அைழத் , ெதாி ெசய்யப்பட்ட ஒ வ க்கு பாிைச ம் 
வி திைன ம் வழங்கிவிட் , எஞ்சிய இ வ க்கும் 
குைறந்தபட்ச ெகளரவமாக சான்றிதைழ ம் மதிப்பீ கைள ம் 
வழங்கிக் ெகளரவிக்கின்ற நிைலைமயாவ  உ வாக்கப்பட 
ேவண் ம்.  

இவ்வாறானவர்கள்  இலங்ைகத் தீவி ந் ம் 
ெகா ம்  நகைர ேநாக்கி வ கிறார்கள். அவர்கள  
ேபாக்குவரத் ச் ெசல க்கான பணம்கூட அவர்க க்குக் 
கிைடப்பதில்ைல. ேதசிய மட்ட வி  வழங்கும் விழாைவ 
இப்ப யான நிைலைமயில் நடத்திக்ெகாண் தான் 
"கைலஞர்கைள ஊக்குவிக்க ேவண் ம்; அவர்களின் 
வ மானத்ைத உயர்த்த ேவண் ம்; அவர்கள் ேபாற்றப்பட 
ேவண் ம்" எனப் ேபசிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். ஆனால், 
நைட ைறயில் இ க்கின்ற  வி  வழங்கல் அல்ல  
அவர்கைள  ஊக்குவிக்கின்ற நடவ க்ைககள்கூட ஒ  

ைறயான ெசயற்றிட்டத்தில் உள்வாங்கப்படாத 
நிைலைமேய காணப்ப கின்ற . இ குறித்  நான் 
தனிப்பட்ட ைறயில் அைமச்சர் அவர்க டன் 
ேபசியி க்கின்ேறன். இ ப்பி ம், இன்ைறய நாளில் 
கைலஞர்கள் சார்பாக மிக க்கியமான பிேரரைண 

ன்ைவக்கப்பட் க்கின்ற இவ்ேவைளயில், இந்த விபரத்ைத 
எ த் க்கூ வத டாக, இ க்கின்ற ைறைமைய 
மாற்றியைமத்  ஒ  சாியான வழி ைறயில் இந்தக் 
கைலஞர்கள் ஊக்கப்ப த்தப்பட ேவண் ெமன்ற ேகாாிக் 
ைகைய இந்தச் சைபயி டாக ம் ன்ைவக்கின்ேறன்.  

இச்சந்தர்ப்பத்தில் இன் ம் ஒன்ைற ஞாபகப்ப த்த 
வி ம் கிேறன், 'தி விைளயாடல்' திைரப்படத்திேல, 
"ேசர்ந்ேத இ ப்ப : வ ைம ம் லைம ம்" என்  ஒ  
வசனக் ேகார்ைவ வ கின்ற . அதாவ ,  " லைமமிக்க 

லவர்க டன் ேசர்ந்ேத இ ப்ப  வ ைம" என்  அதில் 
ெசால்லப்பட் ப்ப ேபால, இந்த எ த்தாளர்கள் வ ைமக்கு 
மத்தியில் வாழ்பவர்களாகேவ இ க்கிறார்கள். எனேவ, 
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இதைனப் ேபாக்குவதற்கு நாம் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். 
அதற்கு அவர்களின் பைடப் களி டாக அவர்கைள 
ஊக்குவிக்கின்ற ஒ  ைறயான ெசயற்றிட்டத்ைதக் 
ெகாண் வர ேவண் ம். இல்ைலேயல், மிகேமாசமான யர 
சம்பவங்கள் இந்த நாட் ல் நடந் ெகாண்ேடயி க்கும். 
குறிப்பாகப் பைடப்பாளிகைளப் பாராட் தல், வாழ்த் தல் 
என்ற ேபார்ைவயிேல அவர்கைள ேமைடக்கு அைழத் ப் 
ெபான்னாைட ேபார்த்தப்ப கிற . ஆனால், ட் க்குத் 
தி ம்பிச் ெசல்வதற்குப் ேபாக்குவரத் க்கான பணம்கூட 
இல்லாமல், அந்தப் ெபான்னாைடையேய விற் விட் ச் 
ெசல் ம் கைலஞர்கள் எத்தைனேயா ேபர் இந்த நாட் ல் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கிறார்கள். எனேவ, கைலஞர்கள் 
ெகளரவிக்கப்பட ேவண் மாக இ ந்தால், அவர்க க்கான 
உண்ைமயான ெகளரவம் வழங்கப்பட ேவண் ம். அதற்கு 
அவர்கைளப் ெபா ளாதார ாீதியாக மீட்சிெபற ைவத்  
ச கத்தில் மற்றவர்கேளா  ெகளரவமாக வா கின்ற ஒ  
பிரைஜயாக மாற்றேவண் ம். ரதி ஷ்டவசமாக இந்த 
நாட் ல் கைலஞர்கள் என்ேபார் வ ைமக்குட்பட் ப்ப  ஒ  
தகுதியாகக் க தப்ப வ  ேவதைனக்குாிய . ஆகேவ, 
அவர்களின் ெப மதிமிக்க எ த் க்க ம் பைடப் க ம் 
சிந்தைனக ம் ஆற்ற ம் இந்த நாட் க்கு வளம் ேசர்க்கின்ற 
ெசாத்தாகக் க தப்பட் , அவர்க க்கு உாிய ெகளரவம் 
வழங்குகின்ற வைகயில் இந்த நைட ைறகள் 
மாற்றியைமக்கப்பட ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்வேதா , 
இந்த க்கியமான நாளிேல இந்தப் பிேரரைணைய 

ன்ைவத்த ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்க க்கும் அதில் 
எனக்கு உைரயாற்ற வாய்ப்பளித்த கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர் அவர்க க்கும் மீண் ம் நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Edward Gunasekara to the Chair? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
Sir, I propose that the Hon. Edward Gunasekara do 

now take the Chair. 
 

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

 
අනතුරුව  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 
the Chair, and  THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
[பி.ப. 4.06] 

 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர்  அவர்கேள!  கைல, 

கலாசாரம் ெதாடர்பான ஒத்திைவப்  பிேரரைண மீதான 
விவாதத்திேல பங்குெகாள்ளக் கிைடத்தைமக்கு த ல் 

நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாண் , அ சம்பந்தமாக 
என் ைடய க த் க்கைள ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். 
மனித ைடய ஆழ்மன ெவளிப்பா கள்தான் 'கைல' என்  
ெசால்லப்ப கின்ற . கைல, ேதசிய இனங்களின் பண்பாட்  
வ வமாகும். ஒ  நாட் ல் வா கின்ற ஒவ்ெவா  ேதசிய 
இனத் க்கும் உாியதான ஒவ்ெவா  விதமான கைல 
வ வங்கள் காணப்ப கின்றன. அவர்கள் ேபசுகின்ற ெமாழி 
உலகில் அங்கீகாிக்கப்படாதி ந்தா ம்கூட, அவர்களிடம் 
ஏேதா ஒ  வைகயான கைல வ வங்கள் இ க்கின்றன. 
ஆபிாிக்க நா களில் வாழ்பவர்களிடம் ஒ  வித்தியாசமான 
கைல வ வம் இ க்கின்ற ; கா களில் வாழ்கின்ற 
ேவ வர்களிடம்கூட கைலநயம் ெபா ந்திய கைல வ வங்கள் 
காணப்ப கின்றன. அத் டன், ஒவ்ெவா  நாட் ம் 
வா கின்ற ேதசிய இனங்கள் தங்க ைடய கைல 
வ வங்கைளப் ேபணிக்ெகாள்கின்றன. இலங்ைகயில்கூட 
வரலாற்  ாீதியாக இரண்  ேதசிய இனங்கள் தங்க ைடய 
கைல வ வங்கைளப் ேபணி வ கின்றன. குறிப்பாக, இந்த 
மண்ணிேல சிங்கள ேதசிய இனத் க்கு இ க்கின்ற அேத 
கைல வ வ அம்சங்கள் தமிழ்த் ேதசிய இனத் க்கும் 
இ க்கின்றன.  

மிக க்கியமாகத் தாங்கள் ேபசுகின்ற ெமாழி, வரலாற்  
ாீதியான தங்க ைடய நிலம் மற் ம் தங்கள  கலாசார 
அம்சங்கள் எல்லாவற்ைற ம் உள்ளடக்கிய வைகயிேல ஒ  
ேதசிய இனத் க்கான கைல வ வம் பாிணாமம் ெப கின்ற . 
அத்தைகய பாிணாமத்ேதா  இலங்ைகயிேல வரலாற்  
ாீதியாகத் தமிழ்த் ேதசிய இனம் வாழ்ந் வந்தி க்கிற . 
ேபார்த் க்ேகயர், ஒல்லாந்தர், ஆங்கிேலயர் இங்கு வ வதற்கு 

ன்னர் இந்த நாட் ேல கண்  இராச்சியம், யாழ்ப்பாண 
இராச்சியம். அ ராத ர இராச்சியம், ெபாலன்ன ைவ 
இராச்சியம், ேகாட்ைட இராச்சியம் ேபான்ற இராசதானிகளில் 
தங்கைளத் தனித்தனி அரசுகளாகப் பிரகடனப்ப த்தி 
வாழ்ந்தி க்கிறார்கள். அவர்களிடம் தனியான வரலாற்  
அைடயாளங்கள் இ ந்தி க்கின்றன. தனியான பிரேதச 
நிர்வாக அைமப் கைள அவர்கள் ெகாண் ந்தார்கள். 
அவர்க க்ெகனத் தனித் வமான ஒ  கைல வ வேம 
இ ந்த . அந்தக் கைல வ வங்கள் இப்ெபா  இந்த 
நாட் ேல சிங்களத் ேதசிய இனத் க்குள் மட் ம் 
உள்வாங்கப்ப வதாக, அல்ல  அதிகார மமைதேயா  அ  
அபகாிக்கப்ப வதாகத் தமிழர்கள் க கின்றார்கள்.  

1974ஆம் ஆண்  யாழ்ப்பாணத்தில் நைடெபற்ற உலகத் 
தமிழாராய்ச்சி மாநாட் ேல 9 தமிழர்கள் ெகால்லப்பட்டனர். 
அவர்கள  கைல வ வங்கள் ெகாண்டாடப்பட்ட 
அவ்ேவைளயில் அவர்கள்மீ  ஓர் ஆக்கிரமிப்  நிகழ்த்தப் 
பட்டதாகத் தமிழர்கள் க கிறார்கள். இந்தக் கைல 
வ வங்கெளல்லாம் இராசதானிக க்கூடாக வந்த 
கைலவ வங்கள்தாம்! இலங்ைகயின்   கைல வ வங் 
கைளெயல்லாம் ஆய் ெசய்த ேபராசிாியர் சரத் சந்திர 
அவர்க ைடய க த் க்கைள யா ம் இ வைர 
ம பாிசீலைன ெசய்யவில்ைல. அதற்கான எதிர்க் 
க த் க்கைள ம் யா ம் ன்ைவக்கவில்ைல. ஏெனனில், 
இலங்ைகயின் கைல வ வங்கைளச் சாியான ைறயில் 
ஆய்  ெசய்தவர் ேபராசிாியர் சரத் சந்திர அவர்களாவார். 
‘ெமௗனம்’ என்ற படத்தி டாக இந்த நாட் ேல பாாிய 

ரட்சிக்கு அவர் வித்திட்டார். கண் ய நடனத்தில் 
இடம்ெப கின்ற பைற என்ற வாத்தியம்கூடத் 
தமிழர்களிடமி ந்  தாங்கள் ெபற் க்ெகாண்ட ஒன்ெறன்  
சரத் சந்திர அவர்கள் ெசால்கின்றார்.  குறிப்பாக, சிங்களக் 
கைல இலக்கிய வளர்ச்சியிேல தமிழர்கள் பாாிய பங்ைக 
ஆற்றியி க்கிறார்கெளன்  அவர் ெசால்கிறார். இவ்வா  
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சிங்களப் ேபராசிாியர் ஒ வர் மிகத் ெதளிவாகக் 
குறிப்பி கிறாெரன்றால், தமிழர்கள் இந்த நாட் ேல 
கைலக்காகத் தங்கைள எவ்வள ரம் 
அர்ப்பணித்தி க்கிறார்கள் என்ப  ாிகின்ற .  

பா ங்கள்! சிங்கள மக்க ைடய கைல வ வங்கைள 
அைமப்பதற்கு கலாேஜாதி ஆனந்த குமாரசுவாமி  
அவர்கள்கூட தன் ைடய ரண பங்களிப்ைப இந்த நாட் க்கு 
நல்கியி க்கிறார். கலாேஜாதி ஆனந்த குமாரசுவாமி 
அவர்க ைடய அ ப்பைடயி ந் தான் இன்  சிங்களக் 
கைல வ வங்கள்கூட இந்த நாட் ேல அரங்குக்குக் 
ெகாண் வரப்ப கின்றன. இவ்வாறாக சிங்கள கைல 
வ வத் க்கு, சிங்கள கைலகைள வளர்ப்பதற்குத் தங்க ைடய 
பங்களிப்ைபச் ெசய்த தமிழர்க ைடய கைல வ வங்கள் 
இன்  நசுக்கப்ப கின்றன அல்ல  இல்லாமற் 
ெசய்யப்ப கின்றன. குறிப்பாக 6, 7, 8, 9ஆம் ஆண் களில் 
ப க்கின்ற தமிழ் மாணவர்க ைடய வரலாற் ப் பாடப் 

த்தகங்களி ந்  எல்லாள மன்னனின் வரலா  இல்லாமற் 
ெசய்யப்பட் க்கிற . இந்த மண்ணிேல அந்நிய க் 
ெகதிராகப் ேபாாிட்ட பண்டார வன்னிய ைடய வரலா  
இல்லாமற் ெசய்யப்பட் க்கிற ; சங்கி ய மன்ன ைடய 
வரலா  இல்லாமற் ெசய்யப்பட் க்கிற . இவர்கள் 
எல்ேலா ம் இந்தத் ேதசத்தின் வி தைலக்காக 
ஆங்கிேலய டன் ேபாாிட்டவர்கள். பண்டார வன்னிய ம் 
சங்கி ய மன்ன ம் இ திவைர ேபாாிட்டவர்கள். ஆனால், 
இந்த வரலா கள் வரலாற் ப் த்தகங்களி ந்  

க்கிெயறியப்பட் க்கின்றன. இன்  சிங்கள வரலா கள் 
மிகத் ெதளிவாகத் தமிழ்ப் பாட ல்களில் திணிக்கப் 
பட் க்கின்றன. இ பற்றிப் பல ைற இந்த உயர்ந்த 
சைபக்கூடாகச் ெசால்லப்பட் ம்கூட அ  கவனத்தில் 
எ க்கப்படவில்ைல. தமிழ் மன்னர்கள் இந்த மண்ணிேல 
ெசய்த ஆட்சி ைறகள் பற்றி வரலாற் ப் த்தகங்களில் காண 

யவில்ைல. "எல்லாளன் என்ற தமிழ் மன்னன் 
அ ராத ரத்ைதத் தைலநகராகக்ெகாண்  40 ஆண் கள் 
இலங்ைகைய ஆட்சி ாிந்தி க்கிறான்; அவைனத் ட்ட 
ைக  என்ற அரசன் சூழ்ச்சி ைறயிேல ெவற்றி 
ெகாண்டான். ெவற்றிெபற்ற பிற்பா கூட எல்லாளன் இறந்த 
இடத்தில் அவ க்குச் சிைலயைமத்  அவைன வணங்கிச் 
ெசல் மா  பணித்தான்" என்ற வரலாற்ைற நாங்கள் 
ப த்தி க்கிேறாம். ஆனால், இப்ெபா  அவற்ைறப் பாடப் 

த்தகங்களில் காண வதில்ைல. க்கியமாக இைத இந்த 
இடத்திேல நாங்கள் க த்திற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

இந்த நாட் ேல நல்லாட்சி, நல் ணக்கம், நீதித்தன்ைம 
இ க்க ேவண் மானால், இங்ேக இரண்  ேதசிய இனங்க ம் 
ஒற் ைமயாக வாழேவண் மானால் இந்த மண்ணின் ர் கக் 
கு களான,  வரலாற்  ாீதியாக இந்த மண்ைண 
வாழ்விடமாகக் ெகாண்ட   தமிழர்க ைடய வரலா  சாியாக 
வரலாற் ப் த்தகங்களில்  இடம்ெபறேவண் ம். தய ெசய்  
இ  கவனத்திற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். ெகௗரவ உ ப்பினர் 
அ ரகுமார திஸாநாயக்க அவர்களால் ெகாண் வரப் 
பட் க்கும் இந்த ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண ெவ மேன 
கைல, கலாசாரத் க்கு மட் ம் உாித்தான ஒன்றாக 
ேநாக்கப்படாமல் ேதசிய இனங்க ைடய இ ப் க்கைள 
ைமயப்ப த்தியதாக ம் ேநாக்கப்பட ேவண் ெமன்பதில் 
நாங்கள் மிக ம் கவனம் ெச த் கின்ேறாம்.  

அேதேபால, இலங்ைகயி ள்ள பாடெநறிகளில் சித்திரப் 
பாட ம் இ க்கின்ற . ஆனால், சித்திர பாடத்தில் வ கின்ற 
படங்கள், ர் க கல்ெவட் க்கள், க்கள், பழங்கள் என 

இைவ யா ேம சிங்களத் ேதசியத்ைத அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்டதாகேவ காட்டப்ப கின்றன. அங்ேக 
தமிழர்க ைடய வரலாற் ப் ர் க இடங்கள் அல்ல  
அவர்க ைடய வரலாற்ைற அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட 
சித்திர வ வைமப் க்கள்கூட இடம்ெப வதில்ைல; அந்தச் 
சித்திரங்கைளக் காண ம் வதில்ைல. ஆகேவ, 
இைவெயல்லாம் இந்த மண்ணிேல ஒ  திணிப்பாக, ஓர் 
ஆக்கிரமிப்பாக நைடெப கின்ற  என்ற உணர்  
தமிழர்களிடம் இ க்கின்ற . 1974ஆம் ஆண்  நைடெபற்ற 
தமிழாராய்ச்சி மாநாட் க்குப் பிற்பா , ஏற்பட்ட 
"ஆக்கிரமிப் " என்ற உணர்  - தமிழர்கள் மீ  
திணிக்கப்ப கின்ற "ஆக்கிரமிப் " என்ற சிந்தைன - இன் ம் 
இவர்களால் ெதாடர்ந்  வளர்த்ெத க்கப்பட்  வ வ  
மிகமிக ேவதைனயான விடயம் என்பைத நான் இந்த 
இடத்திேல ெதளிவாகச் ெசால்லவி ம் கிேறன்.  

ேபார்த் க்ேகயர் இந்த மண் க்கு வந்தெபா , 
இங்கி ந்த கலாசார ைமயங்கைள, ஆலயங்கைள னித 
ஸ்தலங்கைள எல்லாம் அழித் விட் , கிறிஸ்தவத் தலங்கைள 
நிர்மாணித்தார்கள். ஓர் இனத்ைத அழிப்பதற்கு, ஒ  சுேதசிய 
இனத்ைத இல்லாமல் ெசய்வதற்கு, ஆக்கிரமிக்கின்ற 
காலனித் வவாதிகள் ைகயா கின்ற ஒ  ைறைய 
ேபார்த் க்ேகயர்கள் மிகத் ெதளிவாகச் ெசய்தார்கள். 
அவர்க க்குப் பிற்பா  வந்த ஒல்லாந்தர்க ம் இேத 

ைறையக் ைகயாண்டார்கள். அவர்க ம் இேத மண்ணிேல 
மிகுதியாக இ ந்த ெபளத்த விகாைரகள், இந் ப் னித 
ஸ்தலங்கைள எல்லாம் அழித் விட் , கிறிஸ்தவ 
ேதவாலயங்கைளக் கடற்கைரேயாரமாக ம் நாட் க்குள் ம் 
அைமத்தார்கள். இவர்கள் சுேதசிக ைடய வரலாற்ைற ம் 
அவர்க ைடய ேதசிய இன அைடயாளங்கைள ம் 
அழிப்பதில் கவனம் ெச த்தினார்கள். இேதேபாலத்தான் 
ஆங்கிேலயர்க ம் இந்த மண்ணில் வந்  இறங்கியதற்குப் 
பிற்பா  -  1800க க்குப் பிற்பா  - இங்கி ந்த அைனத் க் 
கைல வ வங்கைள ம் அழிப்பதில், இங்கி ந்த 
ெபாக்கிஷங்கைள எ த் ச்ெசல்வதில், இந்  ஆலயங்கைள 
அழிப்பதில் கூ ய கவனத்ைதச் ெச த்தினார்கள். இதனால், 
எங்க ைடய வரலா  இல்லாமல்ேபான .  

இலங்ைகயில் ஐந்  ஈஸ்வரங்கள் இ ந்தன. அைவ 
இலங்ைகயின் ஐந்  திைசகளி ம் இ ந்தி க்கின்றன. 
தமிழர்கள் இந்த நா ரா ம் வாழ்ந்தி க்கின்றார்கள். 
ஆனால், இவ்வா  இ ந்த தமிழர்கள் இன்  ஒ  
பகுதியில்கூட உாிைமேயா  வாழ்வதற்கு யாமல் 
திண கிறார்கள். இதற்ெகல்லாம் வரலா  இ க்கிற . 
ஆனால், இன்  இந்த வரலா கள் ேவ வைகயில் 
திைசதி ப்பப்ப கின்றன.  

இவ்வாறான திணிப் க்கள் இ க்கின்றெபா  
இப்ெபா , இந்த நாட் ேல இன்ெனா  திய வ வம் 
எ க்கப்பட் க்கின்ற . மிக க்கியமாக, இப்ெபா  
எங்க ைடய பிரேதசங்களில் த்த விகாைரகள் 
அைமக்கப்ப கின்றன. 2009ஆம் ஆண் வைர தமிழர்கள் 
வி தைலக்காக ஒ  ேபாராட்டத்ைத நடத்தியி ந்தார்கள். 
அவர்க ைடய ேபாராட்டம் ெமளனிக்கப்பட்டதற்குப் 
பிற்பா , அவர்க ைடய மண்ணிேல கு ேயறிய இரா வம், 
ஆங்காங்ேக எந்ெதந்த இடங்களில் த்த விகாைரகைள 
அைமக்க ேமா, அந்தந்த இடங்களில் எல்லாம் 
விகாைரகைள அைமக்கின்றார்கள். ேபார்த் க்ேகயர்கள், 
ஒல்லாந்தர்கள், ஆங்கிேலயர்கள் ெசய்த அேதேவைலைய, 
இப்ெபா  இலங்ைக அரசும் ெதாடர்ந்  தன்  பைடகைள 
ைவத் க்ெகாண்  ெசய் வ வதான , மிகத் ெதளிவான ஓர் 
ஆக்கிரமிப்  என்பைத நீங்கள் உணர்ந் ெகாள்ள ேவண் ம்.  
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மிக க்கியமாக கிளிெநாச்சியி ள்ள வரலாற் ச் 
சிறப் மிகு ஆலயமான இரைணம  கனகாம்பிைக அம்பாள் 
ஆலயத்தின் ைஜகள் நைடெப கின்ற வள க்குள்ேள ஒ  
பாாிய த்த விகாைர அைமக்கப்ப கின்ற . இ  மிகமிக 
ேமாசமான ஓர் ஆக்கிரமிப் ! அண்ைமயில்கூட, அந்த மக்கள் 
ஊர்வலமாகச் ெசன்  இ  ெதாடர்பான தங்க ைடய 
ஆட்ேசபைனகைளத் தகவல்களாக ஜனாதிபதிக்கு 
அ ப்பியி க்கிறார்கள். ஆனால், இ வைர எந்த 
நடவ க்ைக ம் எ க்கப்படவில்ைல. இலங்ைகயி ந்த 
சித்தர்கள் பரம்பைரயி ள்ள ேயாகர் சுவாமிகளால் தன் தல் 
அந்த இடம் அைடயாளப்ப த்தப்பட்டைம மிக க்கியமான 
விடயமாகும். கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தின் அைனத்  வயல் 
நிலங்க க்கும் நீர் வழங்குகின்ற இரைணம த் தாயின் 
ஆதாரமாக விளங்குகின்ற கனகாம்பிைக அம்பாள் ஆலய 
வளாகத் க்குள் இவ்வா  ஒ  த்தர் சிைலைய ைவத்  
ெபாிய விகாைரெயான்  அைமக்கப்ப வ  என்ப   
ெவளிப்பைடயான ஆக்கிரமிப் ! ஒ  ெபளர்ணமி தினத்ைத 
எ த் ப் பா ங்கள்! ஒ  சித்திைரப் ெபளர்ணமி 
வ கின்றெபா , அல்ல  ஒ  ெபளர்ணமி தினம் 
வ கின்றெபா  இந்  மக்கள் தங்க ைடய 
பிதிர்க்கடன்கைள, விரதங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்காக 
ஆலயங்க க்குச் ெசல்கின்றார்கள். அேதேநரம், அந்தப் 
ெபளர்ணமி  தினத்திேலா அல்ல  ெவசாக் ேபாயா 
தினத்திேலா அந்த விகாைரயில் ஒ ெப க்கி லம் ெபளத்த 
பாராயணங்கள் ெசய்வ  எவ்வள  ரண்பா கைள 
உ வாக்கும்! க்கியமாக அங்கு சிங்கள மக்கள் 
வாழ்கிறார்களா? ஓர் ஆக்கிரமிப்பின் வ வமாக 
இரா வத்ைத ைவத் க்ெகாண்  இவ்வா  அரசாங்கம் 
ெசய்வ , இந்த மக்கைள ெவளிப்பைடயாகேவ ெதாடர்ந் ம் 
அ ைமகளாக ைவத்தி க்கின்ற, அவர்க ைடய கலாசாரச் 
சின்னங்கைள அழிக்கின்ற ஒ  ெசயற்பா  என்பைத நான் 
இந்தச் சைபயிேல ெதளிவாகக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 
நிச்சயமாக, இ  நீக்கப்பட ேவண் ம்; இதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்படேவண் ம். இல்லாவிட்டால், இந்த நாட் ல் 
நல் ணக்க ம் சமாதான ம் நீதி ம் ஒ ேபா ம் 
ஏற்படப்ேபாவதில்ைல.  

இேதேபால்தான் நயினாதீவி ம் நைடெப கிற . சப்த 
தீ களில் ஒன்றாகப் ேபசப்ப கின்ற நயினாதீவிேல 
இ க்கின்ற நாக சணி அம்பாள் ஆலயம் என்ப  உலகப் 
பிரசித்திெபற்ற ஓர் ஆலயம். அவ்வாலயத்தின் ேதைரக்கூட ஒ  
காலத்திேல கடற்பைடயினர் ெகா த்தியி ந்தார்கள். 
ெகா த்திய கடற்பைடயினாில் ஒ வர்தான்  இப்ேபா  
உயிேரா  இ ப்பதாகப் ேபசப்ப கின்ற . அவர்கூட, காவ  
எ த் த்தான் தன்ைனக் காப்பாற்றியதாக அறியக் 
கிைடக்கின்ற . அவ்வாறான இந்த நாக சணி அம்மன் 
ஆலயத் க்குப் பக்கத்திேல 60 அ  உயரத்தில் த்தர் சிைல 
ஒன்ைற அைமப்பதற்கான யற்சிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற . இ  மிகமிக ெவளிப்பைடயான 
ஆக்கிரமிப் ! குறிகாட் வான் ைற கத்திேல நின்  
பார்க்கின்றெபா  அங்கி க்கின்ற நயினாதீ  நாக சணி 
அம்மைனவிட நாகவிகாைரைய ைமயப்ப த்தியதாக இந்தச் 
சிைல ெதாிகின்ற  என்  ெசால்லப்ப கின்ற . ஆகேவ, 
மிகமிக க்கியமாக இந்த ஆக்கிரமிப்  விடயங்கள் 
நி த்தப்பட ேவண் ம்.  

அேதேநரம் அரசாங்கம் ஒ  த்த விகாைர 
அைமப்பதற்காகத் தி க்ேகதீஸ்வரம் ஆலயத் க்கு ன்னால் 
10 ஏக்கர் காணிையச் சு காித்  ைவத்தி ப்பதாக ம் 
ேபசப்ப கின்ற . அங்கு 40 கு ம்பங்கள் கு ேயறியி ந்தன. 
இன்  அந்த 40 கு ம்பங்க ம் அந்த இடத்தி ந்  

ரத்தப்பட் க்கின்றன. அவர்களால் இன்ன ம் அந்த 
இடத்திேல கு ேயற யவில்ைல.  அவர்கள் கு ேயறி 
வாழ்ந்த இடம் ஒ  த்த விகாைர அைமப்பதற்காக 
ஆக்கிரமிக்கப்பட் க்கின்ற . அவ்வாேற ெகாக்கிளாய், 
க நாட் க்ேகணியிேல விநாயகர் ஆலயம் இ க்கின்ற 
தனியா ைடய காணி ம் ெபளத்த பிக்கு ஒ வாினால் 
ஆக்கிரமிக்கப்பட்  அந்த இடத்திேல ஒ  விகாைர 
அைமக்கப்பட் க்கின்ற . அேதேபால தி ேகாண 
மைலயிேல தி க்ேகாேணஸ்வரர் ஆலயம் இ க்கின்ற 
பகுதிகளின் ர் க வரலா கைள யா ம் அறிய 

யா ள்ள . அதற்குத் ெதால்ெபா ள் திைணக்களம் தைட 
விதித்தி க்கின்ற . தி க்ேகாேணஸ்வரர் ஆலய வளாகத்ைதச் 
சூழ ள்ள பகுதிக ம் ஆக்கிரமிக்கப்பட் க் கைடகள் 
அைமக்கப்ப கின்றன. அைமச்சர்க ம் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்க ம் இதற்கு உதவியாக இ க்கின்றார்கள். 
இவ்வா தான் அண்ைமயிேல சாம்பல்தீ ச் சந்தியி ம் ஒ  

த்த விகாைர அைமக்கப்பட் க்கின்ற .  

ேபார்த் க்ேகயர்கள், ஒல்லாந்தர்கள், ஆங்கிேலயர்கள் 
இந்த மண் க்குப் பைடெய த்ததனால் எம  ேதசிய 
இனத்தின் - தமிழர்களின் அைடயாளங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்  
அழிக்கப்பட்டன. அேதேபால இப்ெபா ம் த்த 
விகாைரகைள அைமப்பதன் லம் இவ்வாறான அழி  
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதன. இ  இந்த 
நாட் ேல ஒ  நல்ல சமாதானத்ைதக் ெகாண்  வ ெமன 
நாங்கள் உணரவில்ைல. ஒ  நல் ணக்கம் வ ம்; நீதி நியாயம் 
கிைடக்கும்; தங்க க்கு ஒ  சமாதான வாழ்  கிைடக்கும் என 
எதிர்பார்த்  இந்த அரசாங்கத் க்கு வாக்களித்த எம  தமிழ் 
மக்கள் இன்  ஓர் எதிர்மனப்பாங்ேகா , ேவதைனேயா  
இந்த அரசாங்கத்ைதப் பார்க்கின்ற சூழல் 
உ வாகியி க்கின்ற .  

கைல வ வங்கள் என்பன மனித வாழ்விேல மிக 
க்கியமானைவ. கைல அம்சங்கைள ம் அதன் கலாசார 

வி மியங்கைள ம் ேபண ேவண் ய  மிகமிக 
அவசியமான . இலங்ைகயிேல எந்தக் கைல வ வம் 
ெகாண்  வரப்ப கின்றெபா ம் அதற்கு ஒ  சிங்கள 
நாமம்தான் சூட்டப்ப கின்ற . தமிழர்க ைடய கைல 
வ வத் க்கான க்கியத் வம் எங்ேக ம் 
வழங்கப்ப வதில்ைல. இன்  வடக்கு, கிழக்கிேல 
ெப ம்பான்ைமயாக வாழ்கின்ற தமிழர்கள் தங்க ைடய 
கைலகைளப் ேபணக்கூ ய வரலாற்  இடங்கள் இல்ைல. 
நான் இங்கு குறிப்பிட்ட ேபால, இப்ெபா  நயினாதீைவ 
ஆக்கிரமித்  60 அ  உயரமான த்தர் சிைல 
கட்டப்ப கின்ற . கனகாம்பிைகக்குளத்ைத ஆக்கிரமித்  
விகாைர கட்டப்ப கின்ற ; மாங்குளத்திேல விகாைர 
கட்டப்ப கின்ற ; தி ேகாணமைலயிேல விகாைர 
கட்டப்ப கின்ற ; தி க்ேகதீஸ்வரத்திேல விகாைர 
கட்டப்ப கின்ற . இவ்வா  தமிழர்க ைடய வரலாற் ப் 

ர் க இடங்களில் எல்லாம் விகாைரகள் 
அைமக்கப்ப கின்றெபா  தலதா மாளிைகயின் வள க்குள் 
அல்ல  வளாகத் க்குள் நாங்கள் ஒ  காளி ேகாயிைலேயா 
அல்ல  சிவன் ேகாயிைலேயா கட்ட மா? ஏன், இந்த 
ஆக்கிரமிப் ?  

இன்  நாங்கள் ேபச யாதவர்களாக இ க்கின்ேறாம். 
தமிழர்கள் பலமிழந்தவர்களாக இ க்கின்றார்கள். ஆனால், 
வி தைலப் கள் இ க்கின்றேபா  அவர்களிடம் ஆ தம் 
இ ந்த . அவர்கள் இ ந்த காலத்தில் இவ்வாறான 
ஆக்கிரமிப்  நடவ க்ைககள் எ ம் நைடெபறேவயில்ைல. 
எந்தப் த்த விகாைரக ம் அங்ேக அைமக்கப்படவில்ைல. 
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ஏற்ெகனேவ இ ந்த த்த விகாைரகைளக்கூட அவர்கள் 
காப்பாற்றியி ந்தார்கள். கிளிெநாச்சியிேல இ க்கின்ற 

ம்பினி விகாைரகூட அப்ப ேய ைமயாக இ ந்த . 
த்தம் ந்  தி ம்ப மீள்கின்றெபா ம் இந்த விகாைர 

அவ்வாேற ேபணப்பட்ட . ஆகேவ, இவற்ைற எல்லாம் 
கவனத்தில் எ க்காத அரசாங்கம், சமாதானத்தின் ஊடாக 
எம  மக்க க்கு நாைள ஒ  நல்ல தீர்ைவத் த ெமன நம் வ  
எவ்வள ரம் சாத்தியமானதாகும் என்ப  ேகள்விக்குாிய  
என்பைத நான் இந்த இடத்திேல குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  மிகமிக க்கியமாக எம  வரலா கள் 
திாி ப த்தப்ப கின்றன. மகாவம்சம் என்ற ைல 
அ ப்பைடயாகக்ெகாண்  சிங்கத்தி ந்  ஒ வர் பிறந்தார் 
என் ம் அத டாகச் சிங்கள இனம் உ வாகிய  என் ம் 
ெசால்லப்ப கின்ற . இன்  இந்த மகாவம்சம் என்ற  ைல 
ைவத் க்ெகாண்  இலங்ைகயின் அரச இயந்திரம் 
இயக்கப்ப கின்ற . மகாவம்சத்ைத அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்  அரசியல் இயந்திரம் இயங்குமானால் 
ஒ காலத்தி ம் இங்ேக இ க்கின்ற ஏைனய இனங்கள் 
அைடயாளப்ப த்தப்படமாட்டா. அவர்கள் அன்னியப்ப த்தப் 
ப வார்கள். இ  மிக க்கியமான . இைத நீங்கள் 
கவனத்தில் எ க்கத் தவறினால் சமாதானம் என்ப  ஒ  
ேகள்விக்குறியாக அல்ல  கானல்நீராக மாறேவண் ய 
நிைலைம ஏற்ப ம் என்பைத ம் இந்த இடத்திேல நான் 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

கடந்தகால வரலாற்ைற நாங்கள் பார்க்கின்றெபா  
மிகமிக க்கியமாக வி தைலப் க ைடய தத் வாசிாியர் 
அன்ரன் பாலசிங்கம் அவர்கள் " த்த ம் சமாதான ம்" என்ற 
தன் ைடய த்தகத்தில் பக்கம் 400-401 இல் "வி தைலப் 

க ைடய ஆ தப் ேபாராட்ட ம் சமாதான யற்சிக ம்" 
என்ற தைலப்பிேல ஒ  விடயத்ைத மிகத் ெதளிவாகக் 
குறிப்பிட் ந்தார். அதாவ , "எம  ேபாராட்டத்தின் 
ேநாக்கமான  சுயநிர்ணய உாிைமைய அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்டதாகும். சுயநிர்ணய உாிைமக்கான எம  
ேபாராட்டத்தில் ெதாடர்ச்சியாகேவ நாம் பற் திேயா  
இ க்கின்ேறாம். தமிழர் தாயகம், தமிழ்த் ேதசியம் மற் ம் 
தமிழர்களின் சுயநிர்ணய உாிைம என்பன அரசியல் 
ேபாராட்டத்தின் அ ப்பைட விடயங்களாகும். திம்  தல் 
தாய்லாந்  வைர நாம் இவற்ைற வ த்தி வ கின்ேறாம். 
இந்த அ ப்பைடயிேல எம  ேதசியப் பிரச்சிைன தீர்க்கப்படல் 
ேவண் ம் என்பேத எம  நிைலப்பாடாகும். தனித் வமான 
இனம் என்ற அ ப்பைடயில் தமிழர்கள் சுயநிர்ணய உாிைம 
உைடயவர்களாவர். சுயநிர்ணய உாிைமயான  உள்ளக 
மற் ம் ெவளியக சுயநிர்ணய உாிைம என்ற இ  
அம்சங்கைளக் ெகாண்டதாகும். உள்ளக சுயநிர்ணய 
உாிைமயான  பிராந்தியச் சுயாட்சிைய வழங்குகின்ற . தமிழ் 
மக்கள் தம  ெசாந்த நிலங்களில் சுதந்திரமாக ம் 
ெகளரவமாக ம் வாழ ேவண் ம். அவர்கள் தம  தாயகத்தில் 
சுயாட்சி அ ப்பைடயில் வாழ ேவண் ம். இ ேவ 
தமிழர்களின் அரசியல் அபிலாைஷயாகும். இ  உள்ளக 
சுயநிர்ணய உாிைமக்கான உண்ைமயான அர்த்தத்ைதக் 
ெகா க்கின்ற . உள்ளக சுயநிர்ணய அ ப்பைடயில் எம  
தாயகத்தில் பிராந்திய சுயாட்சி மற் ம் சுய அரசாங்கம் 
என்பவற்ைறக் ெகாண்ட தீர் த்திட்டத்ைதச் சாதகமாகப் 
பாிசீ க்க நாம் தயாராக உள்ேளாம்." இவ்வா  அவர் 
குறிப்பிட் ப்பைதச் சிங்கள சேகாதர எ த்தாளர் காயத்திாி 
விக்கிரமசிங்க அவர்கள் தன் ைடய விமர்சனக் கட் ைரயிேல 
மிகத் ெதளிவாகக் கூறியி க்கின்றார். ஆகேவ, யா ம் எந்தக் 

காலத்தி ம் இந்த நாட் ேல பிாிவிைனைய 
வ த்தவில்ைல. இந்த நாட் ன் சமாதானம், இன 
ஐக்கியம், இன ெசளஜன்யம் சாியாக நைடெபற 
ேவண் மானால் இதைனப் ாிந் ெகாள்ளேவண் ம்.  

ஓர் இனத் க்கு இ க்கின்ற அவர்க ைடய தனித் வக் 
கலாசார அம்சங்கைள, தனித் வ அைடயாளங்கைளப் 

ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். இந்தப் பாரா மன்றத்திேல 
நாங்கள் எத்தைன ேபர் எங்க ைடய ேகால உைடகைளத் 
தாித்  எங்க க்கான கலாசார உைடகைளப் 
ேப கின்ேறாம்? நாங்கள் எங்க ைடய கலாசாரத்ைத 
விட் வி கின்ேறாம்.  எங்க ைடய கலாசாரத்ைத நாங்கள் 
இழந் வி கின்ேறாம். எங்க ைடய கலாசாரப் பண் கள் 
எங்கைளவிட் ப் ேபாகின்றன. இப்ெபா  மக்கள் 'பீட்சா' 
ேபான்ற ேமைலத்ேதய உண  வைகக க்கு அ ைமகளாக 
மாறிக்ெகாண் க்கின்றார்கள். எங்க ைடய பாரம்பாிய 
உண  வைககைள நாங்கள் இழந் ெகாண் க்கின்ேறாம். 
எங்க ைடய கலாசாரத்தின் மீ ம் எங்க ைடய 
சுயஇ ப்பின் மீ ம் திணிக்கப்ப கின்ற ஆக்கிரமிப்  

யற்சிகளாகேவ இவற்ைற நாம் பார்க்கின்ேறாம்.   

இந்த நாட் ேல இரண்  ேதசிய இனங்கள் இ க்கின்றன  
என்பைத நீங்கள் ெதளிவாகப் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். 
தமிழர்கள் தனித் வமான ெமாழி அைடயாளத்ைதக் 
ெகாண்டவர்கள். அவர்கள் தனித் வமான வரலாற்  ாீதியான 
நில அைடயாளத்ைதக் ெகாண்டவர்கள். அவர்க க்ெகனக் 
கலாசார அைடயாளங்கள் இ க்கின்றன. சிங்கள மக்களில் 
ஆண்கள் அணி ம் ேதசிய உைடயின் ேமலாைடயின் 'ெகாலர்' 
தமிழர்கள் அணி ம் ேதசிய உைடயின் ெகாலைரப் 
ேபான்றில்லா  வித்தியாசமாக உள்ள . ஒேர வைகயான 
ேதசிய உைட அணிந் ெகாண்டா ம், அவற் க்குள்ேள 
வித்தியாசமி க்கின்ற . நாங்கள் ஒ  கைல வ வத்ைதப் 
பின்பற் கின்ேறாம். நீங்கள் இன்ெனா  வைகயான கைல 
வ வத்ைதப் பின்பற் கின்றீர்கள்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  

      
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ஆகேவ, இந்தக் கைல வ வங்கெளன்ப  ஓர் இனத்தின் 

தனித் வ அைடயாளங்கைள இழக்காத வைகயில் 
இ க்கேவண் ம். இலங்ைகயிேல இ க்கின்ற கைல 
வ வங்கைள நாங்கள் ேப கின்றேபா  சிங்கள 
அ ப்பைடயான கைல வ வங்கைளத் தவிர்த் ப் 
ேபணிவ கின்ேறாம். ஆனால், சிங்கள மக்க ைடய 
கலாசாரத்ைத நாங்கள் மதிக்கின்ேறாம்; அைவ அவ்வாேற 
இ க்கட் ம்!  

த்த பகவான்கூட அறத்திற்காக, நீதிக்காக இந்தப் 
மியிேல அவதாித்தார்; ஞானம் ெபற்றார்; த்தத்ைத 

ெவ த்தார். இரத்தத்ைதக் காணாமல் அவர் ஒ ங்கியி ந்தார். 
ஒ  மரத்தின் கீழி ந்  ஞானம் ெபற்ற த்த பகவா ைடய 
ேபாதைனயின்ப யான ெபளத்த மதத்ைத இந்த நா  
ஏற்றி க்கின்ற . அந்தப் ெபளத்த கலாசாரத்ைத நாங்கள் 
மதிக்கின்ேறாம். அேதேபால்தான் தமிழர்க ைடய கலாசாரப் 
ேபண ம் மிகமிக க்கியமான . கலாேஜாதி 
ஆனந்தக்குமாரசுவாமி எவ்வா  சிங்களக் கைலக்கு 
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க்கியத் வம் ெகா த்தாேரா, ேபராசிாியர் சரத் சந்திர 
அவர்கள் எவ்வா  சிங்களக் கைலயிேல தமிழர்க ைடய 
பங்கு ேமேலாங்கியி க்கின்ற  என்பைத மிகத் ெதளிவாகக் 
குறிப்பிட்டாேரா, அவற்ைற இப்ெபா தி க்கின்ற திய 
பரம்பைர உணரேவண் ம்; ாிந் ெகாள்ளேவண் ம்.  
அவ்வா  ாிந் ெகாள்கின்றேபா தான் இந்த நாட் ேல 
சமாதான ம் நீதி ம் ஒற் ைம ம் நிைலநாட்டப்ப வ டன், 
பல ம் அதிகாிக்கும். அந்தவைகயில் இந்த இரண்  ேதசிய 
இனங்கைள ம் தனித் வமான இனங்களாக, தனித் வமான 
கலாசார அைடயாளங்கேளா  பார்க்கின்றெபா தான் இந்த 
நாட் ல் சாியான நீதி நியாயம் கிைடக்கும் என்பைதக் 
குறிப்பிட்  நிைற  ெசய்கின்ேறன். 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක අමාත්යතුමා 

 
[අ.භා. 4.26] 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற ம சீர 
ைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
මූලාසානාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 

නායකතුමා විසින් අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් 
කරන ලද ෙයෝජනාවට අදාළව කලා ක්ෙෂේතය  පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී, කවදත් කලාවට ළැදි, කලාව ෙවනුෙවන් 
ෙම් ගරු සභාෙව්ත්, හැමතැනකමත් හඬක් නඟන ඔබතුමා 
මූලාසනෙය් සිටින අවස්ථාවක මටත් වචන ස්වල්පයක් කථා 
කරන්නට ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම සංස්කෘතික අමාත්යාංශයට සම්බන්ධව කරුණු 
කියැවුණා  ෙමන්ම ෙටලි නාට්ය ගැනත්, සිංහල සිනමාව ගැනත් 
අදහස් ගණනාවක් ඉදිරිපත් වුණා. අෙප් අමාත්යාංශයටත් ඒවා 
බලපාන ෙහයින් ඒ පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්නට මා 
කල්පනා කරනවා. අද දින ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළ සෑම 
මන්තීවරයකුම කිව්වා වාෙග් විෙශේෂෙයන්ම ෙටලි නාට්ය කලාව 
දැන් දශකයක පමණ කාලයක සිට ෙලොකු ෙසෝදා පාළුවකට 
ශීඝෙයන් ගමන් කර, අද ෙවනෙකොට ඉතාමත් බරපතළ  
තත්ත්වයකට පත් වී  තිෙබන බව අප කවුරුත් දන්නවා. ෙටලි 
නාට්යවල පමිතිය පිළිබඳව ගැටලු මතු වී තිෙබනවා. එම නිසාම අද 
ෙටලි නාට්ය පිළිබඳව හැම පැත්තකින්ම පසු බෑමක් ඇති වී 
තිෙබනවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අෙප් මන්තිතුමා කිව්වා 
වාෙග්, කිසිම පමිතියක් නැතිව තමයි දැන් ෙටලි නාට්යය 
නිෂ්පාදනය වන්ෙන්. සමහර ෙවලාවට එක රැයින්  ඔක්ෙකොම 
අවසන් කරනවා. ඒකට කියනවා, "තිබ්බා ගැහුවා වාෙගයි" කියලා. 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්  දැන් එම කර්මාන්තය ගැන කථා ෙවන්ෙන් 
එෙහමයි. අෙප් රජය බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ විෙශේෂෙයන්ම 
රාජ්ය මාධ්ය වන ජාතික රූපවාහිනීය, ස්වාධීන රූපවාහිනීය  වාෙග් 
තැන්වල ෙම් ෙටලි නාට්යවල පමිතිය වැඩි කරලා පදර්ශනය කිරීම 
ගැන කල්පනා කළා. ඒ සඳහා කාරණා කිහිපයක් අනුගමනය 
කරන්න අපි දැනටමත් කල්පනා කර තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙටලි නාට්ය පදර්ශනය කිරීෙම්දී ඇඟිලි 
ගැසීමක් නැතිව; බලපෑම් කරන්ෙන් නැතිව; ෙද්ශපාලන අතෙපවීම් 

කරන්ෙන් නැතිව ස්වාධීන විද්වත් කමිටුවක්  පත් කරලා, ලකුණු 
කමයක් ඇති කරලා ඒ කමෙව්දයට අනුව ෙම්ක සකස් කරන්න 
අපි දැනටමත් කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි බලයට පත් 
වන විට ජාතික රූපවාහිනීෙය් විෙශේෂෙයන් රාජ්ය මාධ්යෙය් ෙටලි 
නාට්ය පදර්ශනය කිරීම ගැන ෙලොකු විෙව්චන තිබුණා. අද ගරු 
අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාත් ඒ ගැන සඳහන් කර තිබුණා. 
ෙනොෙයක් විධිෙය් කප්පම් ෙදන ඒවා තිබුණා. ඒ ෙවනුෙවන් විවිධ 
අල්ලස් ලබා ෙදන්න සිදු වුණු හැටි පසිද්ධ කාරණා බවට පත් 
ෙවලා තිබුණා. රුපියල් 50,000 ෙදන එක ගැන ෙබොෙහොම 
පසිද්ධියක් තිබුණා. ඉතින්  මම ඇමතිවරයා හැටියට පත් වුණාට 
පස්ෙසේ ඒ තත්ත්වය නැති කිරීම සඳහා මූලික වශෙයන් වැඩ 
පිළිෙවළවල් ෙයදුවා. දැනටත් එෙහම ෙද්වල් ෙවනවා නම් ඕනෑම 
අවස්ථාවක ඒ ගැන අපව දැනුවත් කරන්න. ඒ කම නැති කළා 
වාෙග්  දිගටම පිරිසිදු කමයකට -ෙටලි නාට්යවල පමිතිය වැඩි 
කරන්න පුළුවන් කමෙව්දයකට- ෙම් වැඩ කටයුතු ඉස්සරහට 
ෙගන යන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, සිනමාව ගැනත් අෙප් විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. නිර්මාණකරුවන්ෙග් අඩුවක් 
ගැන සමහර උදවිය කථා කළා. නමුත් ඉදිරියට චිතපට ෙපෝලිමක් 
තිෙබන හැටි දකින ෙකොට  නිර්මාණකරුවන්ෙග් එෙහම අඩුවක් 
තිෙබනවාය කියන එක නම් ෙපෙනන්න නැහැ. නවක -අලුත්- 
නිර්මාණකරුවන්ෙග්, තරුණ නිර්මාණකරුවන්ෙග් වාෙග්ම පවීන 
පළපුරුදු නිර්මාණකරුවන්ෙග් නිර්මාණත් නිතර නිතර බිහි වන 
බව අපට දකින්න ලැබී තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම චිතපට ෙපෝලිම් කමය ගැන ෙබොෙහෝ 
ෙදනකුෙග්  අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිබුණා. ධාරා කමය නිසා  
චිතපට තුනක් එක විට මුදා හැරීමට දැන් අපි කටයුතු කරනවා. ඒ 
හරහා යම් විසඳුමක් ලැබී තිෙබනවාය කියන එක තමයි චිතපට 
අධ්යක්ෂවරු, නිෂ්පාදකවරු පවා අපිත් එක්ක පවසන්ෙන්. තව 
තවත් විවිධ කම අනුගමනය කරලා ඒ සියලු ෙද්වල්වලට පුළුවන් 
තරම් විසඳුම් ෙදන්න අපි බලනවා. කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ ෙම් 
කර්මාන්තවල ඇති වුණු විනාශය එක රැයකින්, එෙහම නැත්නම් 
අවුරුද්දක් වාෙග් ෙකටි කාලයකදී උඩු යටිකුරු කරන්න බැරි 
වුණත් අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒවා යථා තත්ත්වයට පත් 
කරන්න  බලනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට මතකයි, නවක 
නිර්මාණකරුෙවක් අෙප් රෙට් පදර්ශනය කරන්නත් ෙපර 
ජාත්යන්තර සම්මානයට පවා පාත වුණු චිතපටයක් නිෂ්පාදනය 
කළා. ඒක තමයි "ෙමෝටර් බයිසිකලය" චිතපටය. ඒ ගැන මීට 
ෙපරත් ෙම් සභාෙව්දී ඔබතුමන්ලා ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කළා. 
මම එදාත් කිව්වා ඒ චිතපටය ඉක්මනින් පදර්ශනය කරන්න 
අවශ්ය කටයුතු කරනවාය කියලා. ෙම් වන විට "ෙමෝටර් 
බයිසිකලය"  චිතපටය  පදර්ශනය ෙවමින් පවතිනවා. ඒක ඉතාම 
උසස් චිතපටයක් හැටියට පදර්ශනය වනවාය කියලා තමයි මම 
කල්පනා කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම තවත් නවක නිර්මාණකරුවන්ෙග් 
චිතපට රැසක්ම ඉදිරිෙය්දී පදර්ශනය කරන්න අවශ්ය කටයුතු සිදු 
ෙවමින් පවතිනවා. "ෙපේමය නම්" චිතපටය, "දැකල පුරුදු 
ෙකෙනක්" චිතපටය වාෙග් ඒවාත් තරුණ නිෂ්පාදකවරුන්ෙග්, 
අධ්යක්ෂවරුන්ෙග් චිතපට. ළඟදීම ඒවාත් පදර්ශනයට පත් 
කරන්න කටයුතු සූදානම් කර තිෙබනවා.  

සිනමා ශාලා ඩිජිටල්කරණයට ලක් කිරීම ඉතා පමුඛ 
අවශ්යතාවක් හැටියට අපි හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. පසුගිය 
කාලෙය් ෙම්වා "කරනවා, කරනවා" කියලා ෙනොෙයක් ෙද්වල් 
කිව්වත් කිසිම ආකාරයකින් ෙකරුෙණ් නැහැ. ඒ පිළිබඳව විවිධ 
මත තිෙබනවා. ෙම්වාට ෙම් ෙම් ෙහේතු බලපෑවා කියනවා. දැන් රට 
පුරා තිෙබන සිනමා ශාලා 145ක් අතරින් 40ක් විතර 
ඩිජිටල්කරණය සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අගනුවර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබන පධාන සිනමා ශාලා ඇතුළු 40ක් විතර දැන් 
ඩිජිටල්කරණය ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා ඒ සිනමා ශාලා හිමියන්ෙග් 
ෙපෞද්ගලික මුදල් ෙයොදලා - ඒ අයට ආර්ථික ශක්තියක් තිෙබන 
නිසා- ඒ තත්ත්වය ඇති කර ෙගන තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ගම්බද 
පෙද්ශවල සිනමා ශාලා ඩිජිටල්කරණය කිරීම ඉතා ෙහමින් සිදු 
වන බවක් තමයි ෙපෙනන්නට තිෙබන්ෙන්. සමහර සිනමා ශාලා 
හිමිකරුවන්ට  ෙපෞද්ගලිකව වියදම් කරලා ඒක කර ගන්න බැරි 
තත්ත්වයක් අපට දකින්න තිෙබනවා. අපි ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂ 
කමිටුවකුත් පත් කළා. ඒ කමිටුෙව් වාර්තාව දැන් නිකුත් කර 
තිෙබනවා. මම ගරු අගාමාත්යතුමාට දැන් ඒක භාර දීලා 
තිෙබනවා. ෙකොෙහොම නමුත් ඉතා ෙකටි කාලයක් ඇතුළත 
ලංකාෙව් සියලුම සිනමා ශාලා ඩිජිටල්කරණයට ලක් කිරීම 
අවසන් කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙම් වියදම දැරීම සම්බන්ධෙයන් 
ඉදිරිපත් කළ අෙප් අදහස් කිහිපයක් ඒ කමිටුෙවනුත් නිර්ෙද්ශ 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අදහස් සම්බන්ධෙයන් සිනමාකරුවන් යම් 
දැනුවත් වීමක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අයත් ඒ ගැන අවධානය  ෙයොමු 
කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම  ෙපෞද්ගලික වියදමින් 
ඩිජිටල්කරණය කර ගන්න බැරි සිනමා ශාලා හිමියන්ට රජෙයන් 
යම් සහන ණය කමයක් ඇති කරන්න පුළුවන්ද කියන එකත් එක 
ෙයෝජනාවක් හැටියට ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා.  

අනික් ෙයෝජනාව තමයි, සිනමා ශාලාවල පෙව්ශ පතයකින් 
ෙබොෙහොම සුළු මුදලක් අය කර ගන්නා කමයක් ඇති කිරීම. 
සිනමාශාලා හිමියාටත්, ෙපේක්ෂකයාටත් බරක් ෙනොවන විධියට ඒ 
කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්ද කියන ෙයෝජනාවත් ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙකොෙහොම නමුත් අපි ෙම් ෙයෝජනාවලින් 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, "2K" තාක්ෂණය ෙහෝ ඊට ඉහළ 
තාක්ෂණයක් යටෙත් සියලුම සිනමාශාලාවන් ඩිජිටල්කරණයට 
ලක් කරන්න. ෙකටි කාලයක් ඇතුළත ඒ කාර්යය අවසන් කළ 
යුතුවම තිෙබනවා. එය පමුඛ අවශ්යතාවක් වශෙයන් අපි තීරණය 
කර තිෙබනවා. 

අෙප් හිතවත් ගීතා කුමාරසිංහ මන්තීතුමියත් ඉතා වැදගත් 
අදහස් කිහිපයක් පකාශ කළා. සිනමාව ගැන විෙශේෂ ඇල්මක්, 
කැක්කුමක් තිෙබන, සිනමාව ගැන මනා අවෙබෝධයක් තිෙබන 
ෙකනකු හැටියටත්, ඒ ක්ෙෂේතෙය් ෙකනකු හැටියටත් එතුමිය ෙම් 
උත්තරීතර සභාෙව් අදහස් කිහිපයක් පකාශ කළා. මා ඒ 
අදහස්වලට ඉතා උනන්දුෙවන් ඇහුම් කන් දුන්නා. සිනමා පාසලක් 
ඇති කිරීම ෙකොයි තරම් වැදගත්ද කියන එක පිළිබඳව එතුමිය 
කිව්වා. එතුමිය ඒ අදහස් ඉදිරිපත් කරන ෙකොට මා නැඟිටලා කථා 
කරන්න ගිෙය් නැහැ, එතුමියෙග් කථාවට බාධාවක් වන නිසා. 
 සංඛ්යා ෙල්ඛන තිබුණා නම් මා කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. 
රුපියල් ෙකෝටි ගණන් මුදල් ගැන මා කථා කරන්න යන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, එතුමිය තරම් මා ඒ ගැන දන්ෙන් නැති නිසා. 
නමුත් සිනමා පාසලක් ඇති කිරීම ගැන අපි දැනටම අවධානය 
ෙයොමු කර තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
ෙහොඳට දන්නා පෙද්ශයක, දළුගම සරසවි චිතාගාරය පිහිටා 
තිෙබන තැන ගැන අපි අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. එතැන 
වර්ග අඩි 14,000ක පමණ ඉඩකඩක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ශබ්දාගාරය තිෙබන්ෙන්ත් එතැනයි. ඒ වාෙග්ම සියලුම පශ්චාත් 
සිනමා කටයුතු, ඒ කියන්ෙන් රූපගත කිරීෙමන් පසුව ෙකෙරන 
සියලුම නිෂ්පාදන කටයුතු ඒ ස්ථානෙය්දී සිදු වන නිසා ඒ වාෙග් 
තැනක එවැනි සිනමා පාසලක් ඇති කෙළොත්, පාෙයෝගික දැනුම 
ගැනීමටත් පහසුවක් වනවා. ඒ ගැනත් අෙප් අවධානයට ෙයොමු 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ඉදිරිෙය්දී ඒ සියලු ෙද්වල් කමානුකූලව කරලා ෙපන්වන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. පසුගිය කාලෙය් ෙටලි 
නාට්යවලට තිබුණු තත්ත්වය අපි බලයට ආපු ගමන් නැති කළා 

වාෙග්, රුපියල් 50,000 කථා, ෙවන ෙවන අල්ලස් කථා අපි නැති 
කළා වාෙග්, අපට ෙම් සිනමා පාසලත් ඇති කරලා ෙපන්වන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් කථා කරනෙකොට 
විෙශේෂ, ෙහොඳ අදහස් කීපයක්ම පකාශ කළා මට ඇහුණා. ඔබතුමා 
කවදත් කලාව ගැන ෙබො ෙහොම හැඟීමකින් යුතුව කථා කරන 
ෙකෙනක්. ඔබතුමා කියනවා මට ඇහුණා, ළමා චිතපට හුඟක් 
ඉස්සරහට එනවා වාෙග් කථාවක්.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ළමා චිතපට ගත්ෙතොත් ෙහොඳ නිෂ්පාදන 
එනවා නම් ෙහොඳයි. මෑත කාලය ගත්ෙතොත් "ෙහෝ ගානා 
ෙපොකුණ" වාෙග් ළමා චිතපට දින සියය ඉක්මවලා තවමත් 
ෙහොඳින්, ජනපිය තත්ත්වෙයන් පදර්ශනය ෙවනවා. ඒ නිසා එවැනි 
උසස් ළමා චිතපටි නිෂ්පාදනය කිරීමටත් උනන්දු කරවන්න 
පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියලා මා කල්පනා කරනවා.  

මා මීට වඩා දීර්ඝව කථා කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් බන්දුල 
ගුණවර්ධන ශූරින් කථා කරන්න බලා ෙගන ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා. එතුමාත් සිංහල සිනමාව ගැන විශාල හැඟීමක් තිෙබන, 
චිතපට  නිෂ්පාදකෙයක්. ඒ නිසා එතුමාත්  අදහස් කීපයක් ඉදිරිපත් 
කරයි කියලා  මා හිතනවා. ෙකොෙහොම නමුත්, - 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙටලි නාට්ය ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ නිර්මාණකරුවන්ෙග් 

පධාන ඉල්ලීම වුෙණ්, වර්ගීකරණය සහ පමිතිය පිළිබඳව 
අධීක්ෂණය සඳහා යම් මණ්ඩලයක් පත් කිරීම සම්බන්ධෙයනුයි. 
ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී යම් විද්වත් මණ්ඩලයක් පත් කිරීම පිළිබඳව 
කියැවුණා. ඒක ජාතික රූපවාහිනීයට ෙහෝ අයිටීඑන් එකට විතරක් 
සීමා වන ෙදයක් ෙනොෙවයි. එය සියලු නාලිකාවලටම උඩින් 
තිෙබන මණ්ඩලයක් විය යුතුයි. ඔබතුමා සඳහන් කරපු ඒ විද්වත් 
මණ්ඩලය ෙකො ෙහොමද හැෙදන්ෙන් කියලා මා ඔබතුමාෙගන් 
දැනගන්න කැමතියි. ෙමොකද, රැඟුම් පාලක මණ්ඩලෙයන්වත් 
ෙටලි නාට්ය ආවරණය ෙවන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ජාතික රූපවාහිනීයටයි, අයිටීඑන් එකටයි ෙවනම විද්වත් 

මණ්ඩලයක් යටෙත් දැන් සියලුම ෙටලි නාට්ය  පරීක්ෂා කිරීමක් 
සිදු ෙවනවා. ඒෙකන් ෙදන ලකුණු කමයට අනුව තමයි ඒවා සිදු 
ෙවන්ෙන්. සමහරු ඇවිල්ලා විවිධ ෙහේතු කියමින් අපවත් මුණ 
ගැෙහනවා. නමුත් අපි ඒ කටයුත්තට  කිසිම ඇඟිලි ගැහීමක් කරලා 
නැහැ. ඔබතුමන්ලාට ඒ පිළිබඳව ෙහොයා බලන්න පුළුවන්. අපි ඒ 
කමිටුෙව් ලකුණු කමයටම කරෙගන යන්න ඉඩ ලබා දීලා 
තිෙබනවා.  

ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමනි, මම ඉස්ෙසල්ලා ඔබතුමා 
කියපු කාරණයක් ෙකොළයක සටහන් කරෙගන, සාක්කුෙව් දමා 
ගත්තා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඔබතුමා කිව්වා, "යම් ව්යවස්ථාපිත 
මණ්ඩලයක් ඊට උඩින් පත් කරනවා නම් ෙහොඳයි" කියලා. මට 
ඒක ඇෙහන ෙකොටම මා එය සටහන් කර ගත්තා. එක පාරට කිසිම 
ෙදයක් ගැන දන්ෙන් නැතිව කියනවාට වඩා, ඒ ගැන සාකච්ඡා 
කරලා, කමෙව්දයක් හදන්න තමයි මා හිතාෙගන ඉන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙටලි නාට්යවලට කලින් තමයි ඒවා ෙගොඩ නැඟුෙණ්. ෙටලි 

නාට්ය කියන්ෙන්  රූපවාහිනීයත් එක්ක අලුතින් විකාශනය ෙවච්ච 
ෙදයක් ෙන්. ෙටලි නාට්ය බිහි ෙවන්නට ෙපර  තමයි අර මණ්ඩල 
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[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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ටික හදලා තිෙබන්ෙන්. දැන් ෙටලි නාට්ය අලුතින් පුළුල් වීම 
නිසාම, ඒ ක්ෙෂේතය පිළිබඳව නියාමනය කරන්න, යම් පාලනයකට 
ලක් කරන්න එවැනි මණ්ඩලයක් ෙගොඩ නැඟීම තමයි වඩාත් 
ෙයෝග්ය ෙවන්ෙන් කියන එකයි මෙග් අදහස. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔබතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ ඉතා වැදගත් අදහසක් කියලා මට 

ෙත්රුණා. මා එක පාරටම ඔක්ෙකොම කරනවාය කියලා කීම 
සම්පදායික කථාවක් ෙවනවා. ඔබතුමා එක්ක වාෙග්ම අෙප් 
අමාත්යාංශයට සම්බන්ධ අයත් කැඳවලා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් 
කාරණය ගැන කථා කරලා, ෙහොඳ අදහස් අරෙගන ඒ කටයුත්තත් 
කරන්න පුළුවන්ද කියලා අපි බලමු.  

විෙශේෂෙයන්ම ජනතාවෙග් රසඥතාව වැඩිදියුණු කිරීෙම් 
කටයුත්ත අෙප් අමාත්යාංශයට ෙබොෙහොම සම්බන්ධයි. රූපවාහිනීය 
වාෙග්ම ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව් - අරෙහ ෙමෙහේ - තිෙබන ෙහොඳ 
වැඩසටහන් ඔක්ෙකොමත් පෙයෝජනයට අරෙගන, ගම් මට් ටමින් 
ජනතාවෙග් රසඥතාව වැඩිදියුණු කරන වැඩ පිළිෙවළවල් ඇති 
කිරීම ගැනත් අපි දැන් සාකච්ඡා වට කීපයක් පවත්වලා තිෙබනවා. 
ෙකොෙහොම නමුත් අපි ඔක්ෙකොම උනන්දුෙවලා, සංස්කෘතික 
අමාත්යාංශයත්, අෙප් සියලුම අමාත්යාංශත් එකතුෙවලා ෙම් 
කටයුත්ත කරමු. කලාවට පක්ෂ පාට ෙබ්දයක් නැහැ. රස 
වින්දනයට  එෙහම ෙබ්ද මුකුත් නැහැ. ඒ නිසා අප සියලු 
ෙදනාෙගන්ම ෙහොඳ අදහස් ලබාෙගන, කාෙග් කාෙග්ත් ශක්තිය 
ෙයොදවලා, උසස් පමිතිෙයන් යුතු ෙටලි නාට්ය සහ ෙහොඳ 
සිනමාවක් - කලාවක් - ඇති කරන්න අපි  කටයුතු කරමු කියන 
ඉල්ලීම කරනවා. ෙම් වාෙග් කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් ෙම් 
උත්තරීතර සභාවට අද ඉදිරිපත් කරලා, කාෙග්ත් අදහස් එළියට 
දමන්න පුළුවන් වන විධියට කටයුතු කිරීම ගැන  විෙශේෂෙයන්ම මා 
ඔබතුමාටත් සත්ුතිවන්ත ෙවනවා, ගරු අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමනි. ඒ වාෙග්ම අද දවස පුරාම ඒ ෙයෝජනාව සැලකිල්ලට 
අරෙගන, සාකච්ඡා කරන්න ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. මට 
කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමාටත් මා ස්තුතිවන්ත වනවා.  

 

[අ.භා. 4.40] 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු අනුර කුමාර 

දිසානායක මන්තීතුමා ඉතාමත් වැදගත් ෙයෝජනාවක් ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව්දී, ෙම් ක්ෙෂේතය හා සම්බන්ධ වූ 
අෙයකු ෙලස, එයට දායකත්වය ෙනොසැපයුෙවොත් මෙග් හෘදය 
සාක්ෂිය පිළිබඳව පශ්නයක් මතු වන නිසා, ෙම් ෙකටි ෙවලාව ෙහෝ 
ලබා ෙගන අදහස් කීපයක් එකතු කරන්න මා කැමතියි.  අෙප් රෙට් 
කලා ක්ෙෂේතය ගත්ෙතොත් සිනමාව, ෙටලි නාට්ය හා අනිකුත් කලා 
අංශ පිළිබඳ වගකීම වර්තමානෙය් පැවරී තිෙබන්ෙන් අෙප් ගයන්ත 
කරුණාතිලක මැතිතුමාටයි. එතුමා පසුගිය කාලය තුළදී ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතය තුළ කුමන මතවාද දැරුවත්, යහපත් 
දැක්මක් සහිතව කටයුතු කරන්න උත්සාහ දරන තරුණ 
ඇමතිවරෙයක්. ඒ නිසා වර්තමානෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන විශාල 
අර්බුදයට ඵලදායී සකිය මැදිහත්වීමක් ෙදන්න එතුමාට පුළුවන්කම 
ලැෙබයි කියලා මම හිතනවා. එතුමාට දැන් ඒක කරන්න බැරි 
වුෙණොත්, ෙම් ආණ්ඩු කාලෙය්දී ෙම් සඳහා විසඳුමක් ලැෙබයි 
කියලා මට හිතන්න අමාරුයි. ආඩම්බර විය හැකි ඉහළ 
ගුණාත්මකභාවයක් තිබුණු ෙද්ශීය සිනමාවක් අපට තිබුණා. ෙහළ 
සිනමාෙව් නිම් වළලු පුළුල් කිරීම සඳහා අනුපෙම්ය දායකත්වයක් 
සැපයූ යුග පුරුෂෙයෝ රාශියක් තවමත් ජීවතුන් අතර සිටිනවා.  

ආචාර්ය ෙලස්ටර් ෙජ්ම්ස් පීරිස් ශූරින් නිෂ්පාදනය කළ සිනමා 
කෘති අතර විෙශේෂෙයන් "නිධානය" කියන සිනමා කෘතිය 
ආසියාෙව්  ෙශේෂ්ඨතම සිනමා කෘතියක් ෙලස ඉතිහාසයට එකතු 
ෙවලා තිෙබනවා. ඊට පසු කාලයකදී ෙම් සංසිඳියාව ඇති කිරීම 
සඳහා ආචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න මහතා යාපනය විශ්වවිද්යාලෙය් 
සහකාර කථිකාචාර්යවරෙයකු ෙලස පත් කළා. ඒ වාෙග්ම 
ධර්මෙසේන පතිරාජ මහතා ද, මහාචාර්ය සුචරිත ගම්ලත් මහතා ද 
කථිකාචාර්යවරු ෙලස පත් කළා. ඒ කාලෙය් ධර්මෙසේන 
පතිරාජයන් ෙදමළ භාෂාෙවන් "ෙපොන්මනි" වාෙග් චිතපටයක් 
නිෂ්පාදනය කළා. විවිධ ජන වර්ග අතර අපට කථා කළ හැකි 
භාෂාවක් ෙලසත්, විශ්වීය භාෂාවක් ෙලසත් "සිනමාව" වැදගත් 
වනවා. කථා ෙනොකළත් සමාජයට විවිධ මතවාදයන් සිනමාෙවන් 
ෙගන යන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

සිනමාෙව් විශාල කඩා වැටීමක් තිබුණු අවධිෙය්දී -ඒ කාලෙය් 
මම තරුණ අවධිෙය්- ෙපේක්ෂකයන් කමකමෙයන් 
සිනමාශාලාෙවන් ඈත් වනෙකොට සයිමන් නවගත්ෙත්ගම 
ශූරින්ෙග් කථාවක් ඇසුරු කර ෙගන ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායකයන් 
එකතු කර ෙගන මම "සුද්දිලාෙග් කථාව" නිෂ්පාදනය කළා. ඒ 
මඟින් නැවත ෙපේක්ෂකයන් සිනමාශාලාවට ෙග්න්න අපට 
පුළුවන්කම ලැබුණා.  

ඉතා විශාල ආකර්ෂණයක් සහිතව දින 150ක් පමණ 
ෙනොකඩවා සිනමාශාලා පිරී ඉතිරී යන විධියට එම චිතපටය 
සාර්ථකව කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණු අතර, ඒ වර්ෂෙය් 
ෙහොඳම චිතපට නිෂ්පාදකට හිමි සම්මානය ඇතුළු වර්ෂෙය් ෙහොඳම 
චිතපටයට හිමි "සරසවි සම්මානය" ද එයට හිමි වුණා. ඊට පස්ෙසේ 
අලුෙතන් සිනමාකරුෙවකු සිනමාවට කැන්දන් එන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැබුණා. පරාකම නිරිඇල්ල කියන නාට්යකරුවා 
වෘත්තාන්ත සිනමාවට පිවිසිලා, මම "සිරිමැදුර" චිතපටය 
නිෂ්පාදනය කළා. 

රවීන්ද රන්ෙදනිය කියන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කළ මන්තීවරෙයකු හා පතිභා පූර්ණ කලාකරුෙවක්. ෙම් 
චිතපටෙය්දී ඔහු එක වචනයක්වත් කථා ෙනොෙකොට ෙහොඳම 
නළුවාට හිමි සම්මානය දිනා ගත් අතර, මම ඒ වර්ෂෙය්ත් 
ලංකාෙව් ෙහොඳම චිතපට නිෂ්පාදකට හිමි සම්මානය ලැබුවා. ඊට 
පස්ෙසේ ෙදනගම සිරිවර්ධන ශූරින් සමඟ මම "අෙයෝමා" චිතපටය 
හැදුවා. ෙවනත් ෙද්ශපාලන ෙහේතූන් නිසා මට ෙම් කර්මාන්තෙය් 
දිගටම නියැෙලන්න බැරි වුණත්, රිචඩ් ද ෙසොයිසාෙග් ඝාතනය 
සම්බන්ධෙයන් නිෙල්න්ද ෙද්ශපිය සමඟ එකතුව ජාත්යන්තර 
තලෙය් අෙළවි කළ හැකි සිනමා කෘතියක් හදන්න මම පසුගිය 
කාලෙය් උත්සාහයක් දැරුවා. ෙමොකද, ෙලෝකෙය් හැම රටකම 
කලාකරුෙවෝ මරා දමනවා; මාධ්යෙව්දින් මරා දමනවා.  

අෙප් රෙට් සිටි රිචඩ් ද ෙසොයිසා කියන කලාකරුවා මරා  ගල් 
ගැට ගහලා ෙහලිෙකොප්ටරෙයන් මුහුදට දැම්මාම මිනිය ෙමහාට 
එනෙකොට "සිනමාෙව් සක්විති" වුණු ගාමිණී ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමා තමයි ඒ කාලෙය් අෙප් නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා. ඒ 
පශ්නය මතු වුණු අවස්ථාෙව්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මමත් සිටියා. 
රිචඩ් ද ෙසොයිසා කියන්ෙන් බහුවිධ කුසලතා තිෙබන 
සිනමාකරුෙවක්. එතුමාෙග් මෑණියන් වූ ෙදොස්තර සරවනමුත්තු 
මැතිනියෙග් මානව දයාෙවන් පිරුණු ජනතා දැනුවත් කිරීම් පිළිබඳ 
අපි ෙහොඳ තිර රචනයක් කරන්න හැදුවා. නමුත්, අවාසනාවකට 
ෙම් රජය බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ඒ චිතපටය නිෂ්පාදනය  
තහනම් කරලා මට ලිපියක් එවා තිබුණා. එය ගයන්ත 
කරුණාතිලක මැතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය ෙනොෙවයි, ආරක්ෂක 
අංශ විසින් කෙළේ.  

කලාකරුවන්ට නිර්මාණයක් කරන්න තිෙබන නිදහස 
පිළිබඳවත් පශ්නයක් තිෙබනවා. අෙප් ෙවෙළඳ ෙපොළ කුඩා 
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වුණත්, ෙහොඳ සිනමා කෘතියක් හැදුවාම ෙම් තිෙබන අර්බුදෙයන් 
ෙගොඩඟන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ෙලස ගත්ෙතොත්, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාෙග් මෑණියන් ෙම් දිනවල ආචාර්ය 
සුනිල් ආරියරත්නයන් සමඟ "පත්තිනි" චිතපටය නිෂ්පාදනය 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් වන විට රුපියල් ලක්ෂ 2,200ක ආදායමක් 
උපදවලා තිෙබනවා. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක අමාත්යතුමා සඳහන් කළ පරිදි 
මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්දයන්ෙග් ෙදෝණි නිෂ්පාදනය කළ 
"ෙහෝ ගානා ෙපොකුණ" චිතපටය දරුවන් සහ ෙදමව්පියන් වඩා 
ආදර්ශවත්, ෙහොඳ චිතපටයක් ෙලස වැළඳගත්තා. ජනතාව විසින් 
වැළඳගන්නා චිතපට හැදුෙවොත්, ආර්ථික අලාභයක් ෙනොවන 
ආකාරයට කර්මාන්තයක් ෙලස පවත්වාෙගන යන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. නමුත්, අධ්යයතන සිනමාව පණ අදිමින් පවතින 
තත්ත්වය තුළ එයට පණ දීෙම් ක්ෂණික කියාමාර්ගයක් ගතයුතු 
ෙවනවා. ෙමොකද, තාක්ෂණය ෙවනස් ෙවනවා. තාක්ෂණය 
ෙවනස්වීමත් සමඟ ඒ ෙවනස්වන තත්ත්වයට අනුරූපීව අපට 
හැඩගැෙහන්න බැරි වුෙණොත් ෙහළ සිනමාව මැෙරනවා. දැනට දළ 
ෙසේයාපට ඉන්දියාවට අරන් යනවා. ඉස්සර නම් ඉන්දියාෙව් 
Prasad Film Lab එක තිබුණා. දැන් ඒක නැහැ. ඒ සියල්ලම 
වැහිලා. ෙබොම්බාෙය් තිෙබන lab එකක තමයි අෙප් දළ ෙසේයාපට 
මුදණය කරන්ෙන්. අපි canවල දමාෙගන උස්සාෙගන ෙගොස් ආපසු 
ෙගනැවිත් ඒක සිනමාශාලාවල ෙපන්වනවා. ෙලෝක බැංකුෙවන් 
සියයට 3 ෙපොලිය යටෙත් ණය ආධාරයක් ලබා ෙගන 
සිනමාකරුවන්ට සිනමාශාලා ඩිජිටල්කරණය සඳහා මූල්යාධාර 
සපයන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න පසුගිය රජය 
කාලෙය් අවසන් තීරණයකට ඇවිල්ලා තිබුණා.  

ෙහළ සිනමාෙව් රැජිණිය ෙලස සලකන මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා 
මහත්මිය එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරියක් ෙලස කටයුතු කළා. රවීන්ද 
රන්ෙදනිය වාෙග් මන්තීවරු සිටියා. ඩී.බී. නිහාල්සිංහයන් 
මියයාමට පථම ෙම් කලාකරුෙවෝ එකතුෙවලා ඩිජිටල්කරණෙය් 
අවශ්යතාව පිළිබඳව මහත් උනන්දුෙවන් කථා කළා. ෙලෝක 
සිනමාව පිළිබඳව අත් දැකීම් ලැබූ ඩී.බී. නිහාල්සිංහයන් ෙම් බව 
පැහැදිලි කර තිබුණා. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, 
පිරිවැය අතින් ගත්ෙතොත් සිනමාශාලාවක් 2K කියන වර්ගෙය් 
ඩිජිටල්කරණයක් කිරීම සඳහා අපට රුපියල් මිලියන 5යි අවශ්ය 
ෙවන්ෙන්. රුපියල් මිලියන 5 ගණෙන් අපට සිනමාශාලා 100ක් 
ඩිජිටල්කරණය කරන්න වැය ෙවන්ෙන් රුපියල් මිලියන 500යි. 
අෙප් කලාව, සභ්යත්වය, සංස්කෘතිය පිළිබඳ පශ්නෙය්දී එවැනි 
ණය මුදලක් ලබා දීම ඉතාම ෙහොඳයි. ඒ සඳහා රජයට වැය 
ෙවන්ෙන් ඉතාම සුළු මුදලක්. මම ඊට උදාහරණයක් කියන්නම්. 
අපි සීනි කිෙලෝවකට රුපියල් 30ක බද්දක් අය කළා. වහාම 
කියාත්මක වන පරිදි එම බද්ද ක්ෂණිකව ශත 25 දක්වා අඩු කළා. 
එතෙකොට සීනි කිෙලෝවකින් රුපියල් 29.75ක් රජයට අහිමි 
ෙවනවා. ඒ නිසා වර්ෂයකට අහිමි වන මුළු මුදල රුපියල් බිලියන 
20ක් ෙවනවා. ඉතින්, ෙම් වාෙග් ආදායමක් ගත්තාම රුපියල් 
මිලියන 500ක් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 

පිට රටින් බියර් ෙගනැල්ලා විකුණන්න බියගම පිහිටි ලයන් 
බෲවරි සමාගමට ලබාදී තිෙබන බදු සහනය රුපියල් බිලියන 
ගණනක් ෙවනවා. එම නිසා අමාත්යවරයා වශෙයන් ඔබතුමා 
මැදිහත් ෙවලා මිය ඇෙදන සිංහල සිනමාව ෙබ්රා ගැනීම 
ෙවනුෙවන් ලංකාෙව් සිනමාශාලා ඩිජිටල්කරණය සඳහා ෙද්ශීය 
සිනමාශාලා හිමියන්ට ණය මුදලක් වශෙයන් රුපියල් මිලියන 5 
බැගින් ෙදන්න ෙම් ෙනොවැම්බර් මාසෙය් පැවැත්ෙවන අය වැය 
සඳහා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න. මෙග් කල්පනාෙව් හැටියට 

එය ෙමෙලොව වශෙයන් කීර්තියක් වාෙග්ම පරෙලොව වශෙයන් 
පිංකමක්ද ෙවනවා. ඒ ණය මුදල චිතපට සංස්ථාව හරහා ඉතාම 
සහනදායී ෙපොලී අනුපාතයක් යටෙත් ආපසු අයකර ගන්න. එෙහම 
ෙනොකෙළොත් ෙබොම්ෙබ් තිෙබන colour lab එක වහපු ගමන් 
ලංකාෙව් චිතපටවල දළ ෙසේයාපට අතින් ෙසෝදලා තමයි 
ෙපන්වන්න ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා මම ඒ ඉල්ලීම කරනවා. 
අමාත්යවරයා ෙලස තමුන්නාන්ෙසේට පුළුවන්, ෙම් රෙට් සියලුම 
සිනමාකරුවන් ෙවනුෙවන්, කලාකරුවන් ෙවනුෙවන්, ෙමම 
කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් ගරු අගාමාත්යතුමා සමඟ ඍජුවම 
සාකච්ඡා කරලා ෙම් සිනමාශාලා සියල්ල ඩිජිටල්කරණය 
කරන්න. ඒක ආණ්ඩුවටත් ෙහොඳයි. ඒ අනුව එතැන රැකියා 
අවස්ථා පමාණයක් ජනිත ෙවනවා; ආදායම් මාර්ග පමාණයක් 
ගමට යනවා; ගෙම් කර්මාන්තයක් කරමින් ඒ තුළින් ජීවත් ෙවන 
විශාල පිරිසක් ඇති ෙවනවා; ඔවුන්ට ෙහට පිළිබඳ 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා,  උතුරු, නැ ෙඟනහිර 
පෙද්ශත් ආවරණය වන පරිදි ෙම් සියලුම සිනමා ශාලා 
ඩිජිටල්කරණය කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 5 බැගින් ලබා දීෙම් 
ෙයෝජනාවක් අය වැය ෙල්ඛනයට ඉදිරිපත් කරන්න. එෙහම 
ෙනොවුෙණොත් ඊළඟ වර්ෂය වන විට, ''සිංහල සිනමා වංශ කථාව 
නිම වූෙය්, ගයන්ත කරුණාතිලක යුගෙය් ය'' කියලා තමයි අපට 
ඉතිහාස ෙපොෙත් ලියන්නට ෙවන්ෙන්. එෙහම ෙනොලියෙවන්නට, 
ඔබතුමා ෙම් කාරණයට මැදිහත් ෙවයි කියා මම විශ්වාස කරනවා. 

ෙදවැනි කාරණය තිර කාලය පිළිබඳවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, 
රෙට් බහුතර ජනතාව ෙවන්ෙන් සිංහල ජනතාවයි. ඒ නිසා, සිංහල 
ජනතාවට වැඩි තිර කාලයක් ලබා දීෙමනුයි ඒ කර්මාන්තය 
පවත්වා ෙගන යන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. රැජිනිකාන්ත්ෙග් 
film එකක්  තිෙබනවා, ''කබාලි'' කියලා. අද  වන විට එහි පිටපත් 
50ක් එකවර ෙබදා හැරලා තිෙබනවා.  ඒ නිසා, විෙද්ශ චිතපට 
සඳහා -විෙද්ශවල නිෂ්පාදනය කරන චිතපටවලට- වැඩි තිර 
කාලයක් ගත වුණාට පස්ෙසේ, ෙද්ශීය සිනමාවට තිෙබන තිර 
කාලය අඩු ෙවනවා.   

ව්යවහාරික භාෂාෙවන් කියනවා නම්, ටික දවසකින් සිංහල 
films ටික ගැලෙවනවා,  විෙද්ශ චිතපට පැල් බැඳෙගන දුවනවා. 
රටකට විෙද්ශ චිතපටත් අවශ්යයි. නමුත්, ඒවාට කිසියම් සීමාවක් 
පැනවීම අවශ්යයි. ඒ සීමාව පැනවීෙම් අයිතිය ජාතික චිතපට 
සංස්ථාවට - National Film Corporation එකට- තිෙබනවා. ඒ 
අනුව, තිර කාලය පිරිමසා ගැනීම සඳහා ජාතික චිතපට සංස්ථාව 
මැදිහත් වී වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදන්නටය කියා මම ඉල්ලා 
සිටිනවා. ඒ අනුව, ෙම් අවස්ථාෙව් ඇති වී තිෙබන ක්ෂණික 
අවශ්යතා ෙදක ෙලසට, ඩිජිටල්කරණය හා තිර කාලය 
කළමනාකරණය සඳහා මැදිහත් වන්නටය කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 

තුන්වන කාරණය වන්ෙන් ෙමයයි. අද අෙප් සාලයට 
ඇවිල්ලා, ෙනොමිෙල් ෙපන්වන ෙටලි නාට්ය තුළින් ෙද්ශීය 
කලාකරුවන්ට විශාල අර්බුදයක්  මතු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඉන්දියානු සහ ෙකොරියානු දීර්ඝ ෙටලි නාට්ය සඳහා මුළු ගුවන් 
කාලයම වාෙග් අරෙගන තිෙබන නිසා, ෙම් තුළින් විද ත් 
මාධ්යවලට විශාල ඇබ්බැහිවීමක් ඇති වී තිෙබන අතර, ඒ ෙහේතුව 
නිසා අහිතකර පතිඵල ද ඇති ෙවනවා. ෙම් සඳහා ගරු 
ඇමතිතුමාට ක්ෂණිකව කරන්න පුළුවන් ෙදයක් තිෙබනවා. තුට්ටු 
ෙදකක් ෙගවන කමය ෙවනුවට අෙප් ෙටලි නාට්යය ෙවනුෙවන් 
වැඩි මුදලක් ෙගවුෙවොත්, ආයතන මැදිහත් ෙවලා සිංහල, ෙදමළ 
ෙහොඳ ෙටලි නාට්ය වැඩි වශෙයන් හදයි.  

විෙද්ශීය හඬ කවන ලද ෙටලි නාට්යයක්, එෙහම නැත්නම් 
විෙද්ශ චිතපටයක් රූපවාහිනී මාධ්ය හරහා පචාරය කිරීෙම්දී, 
විනාඩි 15ක කාලයක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂයක ෙසස් බද්දක් 
පනවන්න. ඒ ෙසස් බද්ද ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කරන්ෙන් 
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නැතිව, කලා ක්ෙෂේතෙය් උන්නතිය ෙවනුෙවන් ෙවනම 
අරමුදලකට බැර කරන්න. එවිට තමුන්නාන්ෙසේට සමස්ත කලාෙව්, 
සියලුම කලාකරුවන්ට වඩා ඵලදායී, ජාතික ෙමෙහවරක් 
ස්වාධීනව කරන්නට ඉඩ පස්තාව ලැෙබනවා.  

විෙද්ශ චිතපට ෙහෝ ෙටලි නාට්ය ෙහෝ ෙමොනවා ෙහෝ 
ෙපන්වනවා නම්, විනාඩි 15ක කාලයකට රුපියල් ලක්ෂයක ෙසස් 
බද්දක් පනවන්න. අන්න, එතෙකොට ඒ ආයතනවල පිරිවැය වැඩි 
ෙවනවා. පිරිවැය වැඩි ෙවන ෙකොට ෙද්ශීය අයට කියනවා, ''ඔයිට 
වඩා අඩු මුදලකට සිනමා පට ෙහෝ ෙටලි නාට්ය නිෂ්පාදනය 
කරන්න. අපි  ඒවා ගන්නම්; ෙපන්වන්නම්'' කියලා. ෙම්ක 
ෙලෙහසිෙයන් කරන්න පුළුවන් ෙදයක්. එය කෙළොත්, ෙම් 
කර්මාන්තෙයන් ජීවත් වන ලක්ෂ ගණනක පිරිසක් ඔබතුමාට පින් 
ෙදයි. ෙටලි කර්මාන්තය මත යැෙපන නළුෙවෝ, නිළිෙයෝ වැනි 
ෙපෙනන අය හැරුණාම, කාර්මික ශිල්පීන්, කෑම සපයන අය, 
නවාතැන් සපයන අය, locations දීලා මුදල් උපයා ගන්නා අය 
වැනි විශාල පිරිසකට එයින් සහනයක් ෙවයි. ඒ නිසා, ෙමවර අය 
වැයට ෙම් ෙයෝජනා ෙදක ඉදිරිපත් කරන්න. සමස්ත කලාකරුවන් 
ෙවනුෙවන් ඒ සඳහා නිර්භීතභාවය ඇති කර ෙගන, මා සඳහන් කළ 
ආකාරයට ෙසස් බද්දක් ඇති කරන්න.   

මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය්දීත් ෙම් සඳහා බද්දක් පනවා තිබුණා. 
ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය තුළ, දැන් කාලයට ඒ බද්ද 
පමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා, විෙද්ශ චිතපට ෙහෝ විෙද්ශ ෙටලි නාට්ය 
සඳහා විනාඩි 15ක රූපවාහිනී විකාශන කාලයකට රුපියල් 
ලක්ෂයක ෙසස් බද්දක් අය කරන්න. ඒක ගන්ෙන් බද්දක් ෙලස 
ෙනොෙවයි කලාෙව් දියුණුව සඳහා කලාකරුවන්ටයි. ඒකාබද්ධ 
අරමුදලට ගත්ෙතොත් තමයි ෙදොස් අහන්නට ෙවන්ෙන්, රජෙය් 
අරමුදලට ගත්තා කියලා. ඒක ගන්ෙන් කලා ක්ෙෂේතෙය්ම 
උන්නතිය සඳහා. තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් තමයි ඒ 
'ෙසස්' අරමුදල පවත්වාෙගන යා යුතු වන්ෙන් ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි.  

දැන් ඉන්දියාෙව් සියයට 4ක අධ්යාපන 'ෙසස්' බද්දක් ගන්නවා. 
එතෙකොට කවුරුත් ආණ්ඩුවට බණින්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
දරුවන්ෙග් අනාගතය ෙවනුෙවන් තමයි ෙම් සියයට 4ක  'ෙසස්' 
බද්ද ගන්ෙන්. ඉන්දියාව සමඟ තීරු බදු රහිත ගිවිසුමක් අත්සන් 
කළත්,  -එවිට තීරු බදු නැහැ. බදු නැතිව භාණ්ඩ ෙගන්වන්න, 
යවන්න පුළුවන්.- සියයට 4ක අධ්යාපන 'ෙසස්' බද්ද ඕනෑම 
ෙදයකට ෙගවන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා අපටත් පුළුවන්, ඒ ආකාරයට 
කලා ක්ෙෂේතය, සංගීත ක්ෙෂේතය, නාට්යකරණය, රංග කලාව, 
සිනමාව සහ මාධ්යකරණය සඳහා විශාල අරමුදලක් ෙගොඩ 
නඟන්නට. ඒ වාෙග්ම එයින් පාලනයකුත් ඇති ෙවනවා. විෙද්ශීය 
නිර්මාණ සඳහා විනාඩි 15ක විකාශන කාලයක් සඳහා රුපියල් 
ලක්ෂයක ෙසස් බද්දක් අය කරන්න. ජනමාධ්ය ඇමතිතුමනි, 
ෙමවැනි තත්ත්වයන් පිළිබඳව කථා කරන්නට ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට අපව කැඳවන්න. 
මමත් ෙම් ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ අෙයක් ෙලස ෙම් ගැන විශාල 
උනන්දුවක් දක්වනවා. අෙප් රෙට් කලා ක්ෙෂේතය, සංස්කෘතික 
ක්ෙෂේතය නඟා සිටුවීෙම් විෙශේෂ වගකීමක් අපි කා ෙවතත් පැවරී 
තිෙබනවා. මක් නිසාද යත්, අද තරුණ දරුෙවෝ වැඩි ෙදෙනක්, 
හාල්වලට ෙකොටන කුරුල්ෙලෝ වාෙග්, උෙද් ඉඳන් අන්තර්ජාලයට 
ෙකොට ෙකොටා ඉන්නවා. එෙහම හිටිෙයොත් ඒ අය සදාකාලිකව 
තමන්ෙග් ෙලෝකයක තනි ෙවනවා. එම නිසා තාක්ෂණය හරහා 
අන්තර්ජාලෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන ෙවනසත් සමඟ ඇති ෙවන 
තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්නට අපි පියවර ගත යුතුයි.  

පසුගිය කාල පරිච්ෙඡ්දවල අපි කැමැති වුණත් අකමැති වුණත් 
අෙප් රෙට් සංස්කෘතික අපගමනයක්, සාදාචාරාත්මක පිරිහීමක්, 
මනුෂ්යකෙම් දරුණු නාය යෑමක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. සංෙව්දී 
මිනිසුන්, සංෙව්දී ජාතීන් ඇති වීම සඳහා කලාවට, සාහිත්යයට, 

සංස්කෘතියට කළ හැකි ෙමෙහවර විශාලයි. එය කරන්නට ෙහොඳ 
මැදිහත්වීමක්, සකිය මැදිහත්වීමක් කරන්නට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක ඇමතිතුමාට අවශ්ය ශක්තිය, ෛධර්ය ලැෙබ්වා! 
කියා පතමින් මෙග් වචන කිහිපය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 4.58] 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සංස්කෘතිය සහ කලාව ගැන 

කථා කරන විට, සංස්කෘතිය භූෙගෝලීය, ෙද්ශගුණික, ඓතිහාසික 
සහ ආගමික සාධක පසු බිම් කරෙගන  ෙගොඩ නැ ෙඟන ක්ෙෂේතයක් 
බව ෙපෙනනවා. 'සංස්කෘතික' කියන වචනෙයන්ම ඒවා එෙසේ 
ෙගොඩ නැඟුණු ෙදයක් බව කියැෙවනවා.  

සංස්කෘතිය ස්ථීරව එකම විධියකට පවතින්ෙන් නැහැ; ෙවනස් 
ෙවමිනුයි ඉදිරියට යන්ෙන්. අෙප් රෙට් සංස්කෘතිය, විජය යුගෙයන් 
ආරම්භ වූ බව කියන්නට පුළුවන්.  ෙම් රටට බුද්ධාගම පැමිණීමත් 
සමඟ එය ෙබොෙහෝ දුරට ෙවනස් වුණා. අෙප් සංසක්ෘතිය තුළ ෙපර 
සිටම ඉන්දියානු සම්භවයක් තිබුණත් වර්තමානෙය්දී ලංකාෙව් 
සංස්කෘතිය තුළ ඉන්දියානු සම්භවය උලුප්පා දැක්වීමක් සමහර 
අවස්ථාවලදී දැකීමට හැකියාව ලැෙබනවා. ෙකෙසේ වුණත් ෙම් 
සංස්කෘතික විෂය සම්බන්ධෙයන් වර්තමාන ආණ්ඩුව රුපියල් 
මිලියන 11,000ක මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබන බව කියන්නට 
ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කලාව සම්බන්ධෙයන් 
සඳහන් කරන විට, එය මානව වර්ගයාෙග් යහපත, අභිවෘද්ධිය 
උෙදසා කැප වූ සද් ව්යාපාරයක් කියලා කියන්නට පුළුවන්. 
සාහිත්යය, සිනමාව, නාට්ය, චිත, සංගීතය, නර්තනය, ෙටලි 
නාට්යය, චරිත කථා, ආර්ථික හා සමාජ ෙතොරතුරු සහ සංචාරක 
විත්ති ආදිය ෙම් කලා ක්ෙෂේතයට ඇතුළත් ෙවනවා. කලා 
ක්ෙෂේතය නඟා සිටුවීම සඳහා කලාකරුවන් ඇගැයීම හා රැක 
ගැනීම, කලා කටයුතු පවර්ධනය සහ විෙශේෂ අවශ්යතා ඇති 
කලාකරුවන් දිරිමත් කිරීම ආදිය කළ යුතු ෙවනවා.  

අෙප් රෙට් විශ්වවිද්යාල මඟින් උපාධි පාඨමාලා පවත්වලා ඒ ඒ 
උපාධි හරහා වෘත්තීය වශෙයන්  හැකියාව තිෙබන උදවිය 
සමාජගත කළත්, කලා ක්ෙෂේතය වෘත්තියක් වශෙයන් 
පවත්වාෙගන යාම සඳහා තිෙබන ඉඩ කඩ සීමිතයි. අද වන විට  
තම හැකියාව සපුරා තිෙබන්ෙන් එක්ෙකෝ විෙශේෂිත වූ දක්ෂතාව 
ඇති පිරිසක් එෙහම නැත්නම් මූල්යමය වශෙයන් හැකියාව 
තිෙබන පිරිසක් විතරයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තවමත් සංවර්ධනය වන රටක් 
විධියට ශී ලංකාව තුළ විෙනෝද ආස්වාදය ලබා ගැනීම සඳහා 
තමන්ෙග් ආදායෙමන් ෙවන් කරන්නට පුළුවන් මුදල ෙකොපමණද 
කියන කාරණය ගැන බහුතර පුරවැසියන් සංඛ්යාවකට පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අප ෙම් ක්ෙෂේතය ඉදිරියට ෙගන යන ෙකොට 
ඒවාට ලබාෙදන පහසුකම් එක්ක ඒ සඳහා අය කරන ගාස්තුවත් 
ඉදිරිෙය්දී තදින්ම බලපාන්න පුළුවන්. වර්තමාන රජය 
කලාකරුවන්ෙග් අභිවෘද්ධිය සඳහා ෙම් වන විට විවිධ ව්යාපෘති 
කියාත්මක කරමින් සිටිනවා. සරස්වතී විශාම වැටුප් ෙයෝජනා 
කමය, කලාකරු විශාම රක්ෂණ කමය, කලාෙද්වි රක්ෂණ 
ෙයෝජනා කමය, ජනතා කලාකරු භාරය වැනි ඒවා මඟින් සහ 
විවිධ උත්සව ආධාර, කලායතන ආධාර ආදී වශෙයන් විශාල 
මුදලක් ෙවන් කළත්, කලාව ඉදිරියට ෙගන යාම සම්බන්ධෙයන් 
අද ඇතිෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ තරම්ම සතුටුදායක තත්ත්වයක් 
ෙනොෙවයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද විවාදෙය් විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්  ෙම් ක්ෙෂේතෙය් චිතපට කලාව, ෙටලි නාට්ය සහ 
නාට්ය සම්බන්ධෙයන් පමණයි. 1950 දශකෙය්දී ආරම්භ වූ 
සිනමාව සහ ආරම්භක කාල වකවානුවක් නිශ්චිතව දැනගැනීමට 
ෙනොහැකි නාට්ය කලාවක් යන ෙදකම ෙම් රෙට් රූපවාහිනී 
විකාශනය ආරම්භ වීමත් සමඟ යම්කිසි මට්ටමක පසුගාමී 
තත්ත්වයකට පත් වුණා. එදා නාට්ය සහ චිතපට බලන්න ෙපළඹුණු 
පිරිස කම කමෙයන් රූපවාහිනීය ෙවත ෙයොමු වුණා. ඒ තුළින් 
ෙටලි නාට්ය ඉදිරියට ගිය බව කියන්න පුළුවන්. හැබැයි, අද ඒ 
ෙටලි නාට්යවලටත් බලපෑම් එල්ල කරන විෙද්ශීය ෙටලි නාට්ය  -
විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දියානු සම්භවයක් ඇති ඒවා- ෙම් නාලිකා තුළට 
රිංගලා තිෙබනවා. එම නිසා අද සිනමාව සහ නාට්ය කර්මාන්තෙය් 
ෙවෙළඳ ෙපොළ සම්බන්ධ සීමාවක් තිෙබනවා. ඉන්දියානු සහ 
විෙද්ශීය නිෂ්පාදන ලංකාවට ඇතුළත් වීමට සාෙප්ක්ෂව ලංකාෙව් 
නිෂ්පාදන විෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළට ඇතුළත්වීෙම් 
පසුගාමිත්වයක් දකින්න තිෙබනවා. එයට ෙහේතුව, ෙවෙළඳ ෙපොළ 
ජය ගැනීමට හැකි නිෂ්පාදන නිර්මාණය කිරීමට අවශ්ය පහසුකම් 
ෙනොමැතිකම, අනුබල දීම්, සහාය දීම්, ආධාර සහ ඒවා පදර්ශනය 
කිරීමට ඇති ගැටලු වැනි ඒවා බව අප සියලුෙදනා දන්නවා. 
ඉදිරිෙය්දී ජනමාධ්ය ෙකොමිෂන් සභාව පිහිටුවීම තුළින් ෙම් සඳහා 
පිළියම් ලැෙබයි කියා අප විශ්වාස කරනවා.  

කලා ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් කථා කරද්දි මම කියන්න 
ඕනෑ, පසුගිය කාලෙය් විවිධ ගැටලු ඇති වුණු බව. කලාකරුවන් 
අතරිනුත් යම්කිසි පිරිසකට විතරක් පතිලාභ ලැබුණු තත්ත්වයක් 
තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම පැවතුණු පාලනයට පශස්ති ගීත ගායනා 
කළ, ඒ පාලනය ෙවනුෙවන් විවිධ ගැතිකම් කළ උදවියට විතරක් 
විෙශේෂ අවස්ථා හිමි වුණා. එෙහම ෙනොවුණු පිරිසට 
අනිවාර්යෙයන්ම පසුගිය කාලෙය් සිද්ධ වුෙණ් අසාධාරණකම් 
පමණයි. ඒ වාෙග්ම ඒ රජයට පක්ෂපාතීව සිටි පිරිස්වලට ෙකෝටි 
ගණනින් මුදල් හරිහම්බ කිරීෙම් අවස්ථාව සැලසුණා. නමුත්, යහ 
පාලන රජය පත්වීමත් එක්ක ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් වුණා. 
ඉදිරිෙය්දී සියලුම කලාකරුවන්ට ෙම් නව රජය තුළින් 
සාධාරණයක් ඉටු ෙවනවා කියන විශ්වාසය අද ජනතාව තුළ ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී ෙම් කලාව සාර්ථක 
කර්මාන්තයක් වශෙයන් ෙම් රෙට් ස්ථාපනය වීෙම් පවණතාව 
වැඩියි කියා පකාශ කරමින්, මෙග් ක ථාව අවසන් කරනවා. 
ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 5.05] 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් කලා ක්ෙෂේතය 
සම්බන්ධව ඉදිරිපත් කරන ෙයෝජනාව ගැන අදහස් කීපයක් 
ඉදිරිපත් කරන්න මා කැමැතියි. අද හුඟක් මන්තීවරු ෙබොෙහොම 
අවෙබෝධෙයන් යුතුව කලාව ගැන කථා කළා. මම එවැනි 
අවෙබෝධයක් තිෙබන පුද්ගලෙයක් ෙනොෙවයි කියා මුලින්ම 
කියන්න ඕනෑ. නමුත්, මට කලාව ගැන කථා කරන්න ෙහේතුවක් 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම මම අද ෙකොළඹ දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමොරටුව පෙද්ශයත් 

නිෙයෝජනය කරනවා. කලාකරුවන් රාශියක්ම ෙමොරටුව 
පෙද්ශෙයනුත් බිහිෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අදහස් කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් කරන්න මම බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා. මම පළමුෙවන්ම 
කියන්නට ඕනෑ, කලාව පිළිබඳව ආණ්ඩුවකට වගකීමක් තිෙබන 
බව. ෙමොකද, කලාව කියන එක ෙවෙළඳ ෙපොළ භාණ්ඩයක් 
හැටියට පමණක් සලකන්න බැහැ. ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ යම් ගනු - 
ෙදනු තිෙබනවා. නමුත් කලාව ෙවෙළඳ ෙපොළ භාණ්ඩයක් විතරක් 
ෙනොෙවයි. අද සමහර මන්තීවරුන් කිව්වා, කලාව පිළිබඳව ජාතික 
පතිපත්තියක් තිෙබන්න ඕනෑ කියලා. නිර්මාණකරුවන්ෙග් 
ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කරන්න රජයට විශාල වගකීමක් 
තිෙබනවා.  කලාව ෙවෙළඳ ෙපොළ භාණ්ඩයක් ෙනොවන නිසා 
කලාවට මූල්ය ෙවන් කරන්න ඕනෑ. කලාව ගැන කථා 
කරනෙකොට සමහර ෙවලාවට ෙබොෙහොම පටු ෙලස සාකච්ඡා 
ෙවන්නට පුළුවන්; එක සංස්කෘතියකටම සීමා ෙවච්ච ෙදයක් 
හැටියට සාකච්ඡා ෙවන්නට පුළුවන්. නමුත් කලාව කියන එක 
ෙබොෙහොම පුළුල් ෙදයක්. ඒ කියන්ෙන් කලාව කියන එකට 
සීමාවක් නැහැ. හැම තිස්ෙසේම අලුත් ෙදයක්, නිර්මාණයක් 
ඉදිරිපත් ෙවන ක්ෙෂේතයක්. කලාව කියන්ෙන් "ෙවනසකට 
ෙපරගමන්කරුවා" කියලා කියන්න පුළුවන්. සමාජය ෙවනස් 
කරන බලෙව්ගය කලාව හරහා තමයි ඇති ෙවන්ෙන්. "කලාව 
අෙප්" කියන අදහස  ගත්ෙතොත්, කලාව ගැන අපි එෙහම 
හිතුෙවොත් සමහර විට අනික් අයවළුන්ෙග් කලාව අපි ෙවන් 
ෙවන්ව දකිනවා. නමුත් ඇත්තටම ෙම්වා එකිෙනකට ගැට 
ගැහිලායි තිෙබන්ෙන්. භාරතෙය්, ආසියාෙව්, පසුගිය අවුරුදු 
1,000දී අරාබි ගීක, සහ පසුගිය අවුරුදු 500 තුළදී යුෙරෝපීය 
කලාවත් සංස්කෘතියත් එක්ක අෙප් රෙට් කලාවත් ගැට ගැහිලායි 
තිෙයන්ෙන්. එක්ෙකෝ සමාජයකට ඉස්සරහට යන්න කලාව 
පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම්  කලාව හරහා සමාජය 
පස්සට යන්නත් පුළුවන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් හුඟක් ෙවලාවට එක එක 
චින්තන තිෙබනවා. සමහර ඒවා කලාවට සුදුසුද නැද්ද කියලා අපි 
හිතන්නට ඕනෑ. පසුගිය කාලයක ෙත්මාවක් ඇති වුණා "අපි 
ෙවනුෙවන් අපි" කියලා. මම හිතන්ෙන් කලාවට නම් එවැනි 
චින්තනයක් සුදුසු නැහැ කියලායි. ෙමොකද, හුඟක් ෙවලාවට අපි ඒ 
හරහා, අපි ගැනම සමහර විට වැරැදි අදහසක්, මතයක් ෙගොඩ 
නඟන්න පුළුවන්. කලාෙවන් සමාජය ඉදිරියට යන්න අවස්ථාවක් 
තිෙබනවා. කලාව ගැන කථා කිරීෙම්දී ඒක සාහිත්යෙයන් 
ෙවන්නට පුළුවන්; නාට්ය හරහා ෙවන්නට පුළුවන්; ෙටලි නාට්ය 
හරහා ෙවන්නට පුළුවන්; චිතපට හරහා ෙවන්නට පුළුවන්; 
ෙව්දිකා නාට්ය හරහා ෙවන්නට පුළුවන්. නමුත් ඒකට ඉඩකඩ 
සැලසිය යුතුයි. අෙප් රෙට් හුඟක් ෙවලාවට ෙද්ශපාලනඥයාට 
තමයි ඔහුෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න ඒ අවස්ථාව තිෙයන්ෙන්. 
කලාකරුවන්ට ඒ තිෙබන අවස්ථාව ෙබොෙහොම සීමිතයි. අපට 
වගකීමක් තිෙබනවා, ඒ අවස්ථාව පුළුල් කරන්න.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද විවාදය තුළ 
අහන්න ලැබුණා, බාල වර්ගෙය් ෙටලි නාට්ය තිෙබනවා; බාල 
වර්ගෙය් නාට්ය තිෙබනවා; ඒ වාෙග්ම ෙබොෙහොම පමිතිෙයන් 
ඉහළ නාට්ය තිෙබනවා කියලා. ඇත්තටම ෙදයක් බාල ද, 
නැත්නම් ෙබොෙහොම ඉහළ පමිතිෙයන්ද තිෙබන්ෙන් කියන එක 
හරියටම රස විඳින ෙදයක් වාෙග් ෙත්රුම් ගන්න ෙකෙනකුට 
හැකියාවක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ රස විඳින්නට නම්, ඒ කියන්ෙන් 
බාල ෙදයක්, පමිතිෙයන් ඉහළ උත්තරීතර ෙදයකින් ෙවන් කරලා 
දැන ගැනීෙම් කලාව පිළිබඳව ඒ අවෙබෝධය පාසල් කාලෙය්දීම 
ලබා ගත යුතුයි. සංගීතයට වැඩිය හුරු නැති අය සමහර ෙවලාවට  
සංගීතය අහනෙකොට හුඟක් ෙවලාවට ඒක ෙහොඳ ද නැත්නම් බාල 
ද කියලා ඔවුන්ට කියන්න අපහසුයි. නමුත් දරුෙවකු හැටියට ඒ 
ගැන යම්කිසි අවෙබෝධයක් ලැබුණා නම්, අපට ඒක ෙතෝරා ෙබ්රා 
ගන්නට පුළුවන්.  

399 400 

[ගරු චන්දිම ගමෙග්  මහතා] 
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අද ෙම් විවාදෙය්දී බාල වර්ගෙය් නාට්ය ගැන කථා කළා. එහිදී 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කෙළේ සැපයුම පැත්ෙතන්. අපට ඒ නරක 
ෙද්වල්වල සැපයුම සීමා කරන්න පුළුවන් ෙකොෙහොමද කියලා 
තමයි කථා කෙළේ. ෙහොඳ ෙද්වල්වල ඉල්ලුම පැත්ෙතන් 
බැලුෙවොත්, ඒක සපුරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් කුඩා කාලෙය්දීම 
දරුවන්ට කලාව රස විඳින්න අවස්ථාව දුන්ෙනොත් පමණයි.  

මම අවසාන වශෙයන් කියන්න කැමැතියි, කලාවයි, කලාවට 
ෙවන් කරන මුදලයි පිළිබඳව. අද ෙම් ගැන හුඟක් සාකච්ඡා වුණා. 
අද කලාවට ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් එන මුදල් හැෙරන්නට, 
රජෙයන් ෙවන් කරන මුදල් ෙබොෙහොම සීමිතයි. ෙපෞද්ගලික 
අංශෙයනුත් මුදල් සීමිත පමාණයක් තමයි එන්ෙන්. අද කථා කළා 
සිනමාහල් ඩිජිටල්කරණය කිරීම පිළිබඳව. අෙප් බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා සඳහන් කළා, ඒ ෙවනුෙවන් මිලියන 5ක් 
විතර යනවා කියලා. දැනට තිෙබන සිනමාහල් 145න් 40ක් 
පමණයි ඩිජිටල්කරණය කර තිෙබන්ෙන්. ඉතුරු සිනමාහල් 105 
අපි ෙකොෙහොමද ඩිජිටල්කරණය කරන්ෙන් කියන පශ්නය පැන 
නඟිනවා. ඒ සඳහා වන එක ෙයෝජනාවක් තමයි, ඒ ෙද් කරෙගන 
යන්න ණය කමයක් හදන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඇත්තටම 
රජයට සීමාසහිත සම්පතක් තිෙබන නිසා, අය වැය හරහා අපි 
කලාවට මුදල් ෙවන් කරනවා නම්, ඒ ෙවන් කරන මුදල 
ඩිජිටල්කරණයට ෙවන් කරනවාද, නැත්නම් අද ෙයෝජනා කරපු 
විධියට කලාකරුවන්ෙග් අෙනකුත් අවශ්යතාවලට ෙවන් කරනවාද 
කියන පශ්නය තිෙබනවා. ඒ සඳහා ෙසස් බද්දක් පැනවීම ගැනත් 
අද ෙයෝජනා කළා. ඩිජිටල්කරණය සඳහා අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් 
කරන්න අපහසු නම්, සීමිත කාලයකට ෙසස් බද්දක් පැනවීම ගැන 
සලකලා බලන්න පුළුවන් කියන එකයි මෙග් මතය. ගරු 
ඇමතිතුමා, මුදල් ඇමතිතුමා සමඟ ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරලා 
සීමිත කාලයකට ෙහෝ අපට ඒ බද්ද පනවන්න පුළුවන් වුෙණොත්, ඒ 
එකතු කර ගන්නා මුදලින් ඩිජිටල්කරණය විතරක් ෙනොෙවයි, ඊට 
වැඩිය හුඟක් ෙද්වල් කරන්න පුළුවන් ෙවයි.  

මම මුලින්ම කිව්වා වාෙග්, ෙමොරටුව කියන්ෙන් කලාකරුවන් 
හුඟක් බිහි වන නගරයක්. ඉතින්, ඒ නගරය කලා ෙක්න්දයක් 
කරන්න අවශ්යයි. ෙමොරටුෙවන් බිහි වුණු ෙද්ශපාලනඥෙයකු වන 
ටිෙරෝන් පානන්දු හිටපු ඇමතිතුමාත් "වීර පුරන්අප්පු" කියලා film 
එකක් හැදුවා. ඒ වාෙග්ම ජීවන් කුමාරණතුංග හිටපු ඇමතිතුමාත් 
ෙමොරටුව නිෙයෝජනය කළා.  ඒ අනුව බලනෙකොට ෙද්ශපාලනෙය් 
නියැලුණු කලාකරුවනුත් ෙමොරටුෙව් ඉඳලා තිෙබනවා. මම 
ඇමතිතුමාෙගන් කරන ඉල්ලීම තමයි, 'ෙමොරටුව කලා ෙක්න්දයක් 
කරන්න' කියන එක. ඒ වාෙග්ම ෙකොළඹ නගරෙයන් පිට theatres 
නැති නිසා 1998දී එකක් හදන්න පටන් ගත්තා. ඒක භාෙගට හදලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒක සම්පූර්ණ කරන්න අපට දැන් අවස්ථාව 
තිෙබනවා. මම ඉල්ලීමක් කරනවා, ඒ ගැනත් සලකා බලා පුළුවන් 
නම් ෙමවර අය වැෙයන් ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් කරන්න කියලා. 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා.  

ඊට පථම, කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයන් මූලාසනය සඳහා 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 

දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

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

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்ேவட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு  லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON.  EDWARD GUNASEKARA  left the 
Chair, and  THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමනි, කථා කරන්න. 

 
[பி.ப. 5.15] 

 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய ஒத்திைவப் ேவைள  விவாதத்திேல, இலங்ைகயில் 
கைல மற் ம் நாடகத் ைற தற்ெபா  எதிர்ேநாக்குகின்ற 
சிக்கலான பிரச்சிைனகள் மற் ம் பார ரமான நிைலைமகள் 
என்பவற்ைறச் சுட் க்காட் , அ  ெதாடர்பில் இனிவ ம் 
காலங்களில் ன்ென க்கப்பட ள்ள ெசயற்பா கள் பற்றிப் 
பாிசீ க்கப்ப கின்ற . எம  நாடான  பல இனங்கைள ம் 
பல ெமாழிகைள ம் பல மதங்கைள ம் ெகாண்டதாகக் 
காணப்ப கின்ற . கைல, இலக்கியம் மற் ம் நாடகம் 
என்ப , ஒவ்ேவார் இனத்தின ம் ெமாழி சார்ந்ததாக, மதம் 
சார்ந்ததாக இ ப்பேதா , இைவ ஒன் டெனான்  பின்னிப் 
பிைணந்தி க்கின்ற அம்சங்களாகக் காணப்ப கின்றன. 
குறிப்பாக, ஒ  ச கத்தின  ெப மானத்ைத ம் 
வி மியத்ைத ம் எ த் க்காட் கின்ற அைடயாளமாகக் 
கைலகள் காணப்ப கின்றன. ஒ  ச கத்தின் ேதாற்றம், 
அதன் வளர்ச்சி, அதன் ெப மானம் என்பன இத டாக 
அைடயாளப்ப த்தப்ப கின்றன. நாங்கள் இலங்ைகயின் 
வரலாற்றில் இ  ெதாடர்பான பல ப ைறகைளக் 
கண் க்கின்ேறாம்; பல காலகட்டங்கைளச் சந்தித்தி க் 
கின்ேறாம்.  

அந்த வைகயிேல, நான் பிரதிநிதித் வம் ெசய்கின்ற 
இலங்ைகயின் மத்திய பிரேதசத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், 
அப்பிரேதசத் க்ெகன்ேற விேசடமான பல கைல அம்சங்கள் 
இ ப்பைத நாங்கள் அறிேவாம். மத்திய மாகாணப் 
பிரேதசங்களிேல, இந்தியாவி ந்  வந்த இந்திய வம்சாவளி 
ச கத்தினர் கு ேயறி வாழ்கின்றார்கள். இந்தச் ச கத் க்ேக 
உாிய அ ப்பைடயான பல கைல அம்சங்கள் இ க்கின்றன. 
ஆனால், இன்  அைவ ெவளிப்படாமல் அ கிவ கின்ற 
அல்ல  இல்லாமல்ேபாகின்ற நிைலைமக்குத் 
தள்ளப்பட் க்கின்றன. குறிப்பாக, அந்தச் ச கத்திேல 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

'கூத் ' எனக்கூறப்ப கின்ற ஒ  விேஷடத் வமான 
கைலயங்கம் காணப்ப கின்ற . காமன் கூத் , அர்ஜுன் 
தபசு, ெபான்னர் சங்கம், மயிலாட்டம், குயிலாட்டம், தப்பிைச, 
காவ , கரகம், கும்மி, ேகாலாட்டம் ேபான்ற பல்ேவ  
கைலயம்சங்கள் இங்கு காணப்ப கின்றன. ஆனால், இந்த 
நாட் ேல வாழ்கின்ற ஏைனய ச கத்தினர் அல்ல  ஏைனய 
பிரேதசங்கைளச் ேசர்ந்த மக்கள் இவற்ைற அறியாதவர்களாகக் 
காணப்ப கின்றனர்.   

எங்க ைடய நா  பிரதானமாக உல்லாசப் 
பயணத் ைறைய ைமயப்ப த்தி ன்ெசல்கின்ற  என்ப  
எங்க க்குத் ெதாி ம். ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் 
அவர்கேள, கண் ய நடனம் இங்கு வ கின்ற உல்லாசப் 
பயணிகளால் வி ம்பிப் பார்க்கப்ப கின்ற ஒன்றாக 
அைமந்தி ப்பைத அந்தப் பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த  தாங்க ம் 
அறி ர்கள். கண் ய நடனம் என்ப  எங்க ைடய பிரதான 
கைலயம்சமாக ெவளிப்ப த்தப்ப வேதா , எம  நாட் ன் 
அைடயாளத்ைத ம் பிரதிப க்கின்ற . அேதேவைளயிேல 
அ  உல்லாசப் பயணிகைளக் கவர்வதனால் வர்த்தக 
அ ப்பைடயி ம் அதைன ன்ென க்கின்றனர். அந்த 
வைகயில் நாட் ேல இ க்கின்ற ஒவ்ெவா  ச கத்தி ம் ச க 
அைடயாளங்களாக ம் அங்கங்களாக ம் இ க்கின்ற, அ கி 
வ கின்ற கைலயம்சங்கள் ெவளிச்சத் க்குக் ெகாண் வரப்பட 
ேவண் ம். எனேவ, மைலயகப் பகுதியிேல இ க்கின்ற நான் 
குறிப்பிட்ட கூத் க்கள், கரகம், காவ , தப்பிைச 
ேபான்றைவகைளப் பிரபல்யமைடயச் ெசய்வதன் லம் 
எங்க ைடய நாட் ன் ெப மானத்ைத, ேதசத்தின் 
ெப மானத்ைத ெவளிநா க க்கு, ெவளிச் ச கங்க க்கு 
எ த் க்காட்ட வேதா , கைலயம்ச ள்ள ஒ  நாடாக 
எங்க ைடய அந்த ஆடம்பரத்ைத ெவளிப்ப த்தக் 
கூ யதாக ம்  இ க்கும்.   

குறிப்பாக,  அ கி வ கின்ற மைலயகக் கைலகைள - 
இந்திய வம்சாவளி  மக்கைள அல்ல  ேதாட்டத் ைறையச் 
சார்ந்  இ க்கின்ற கைலகைள - காப்பாற் வதற்குாிய 
நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட ேவண் ம். அைவ ஏேத ெமா  
வைகயில் எ த் விேல த்தகமாக ஆவணப்ப த்தப்பட்  
காப்பகங்களில் ேபணப்ப தல் அவசியமானெதான்றாக 
இ க்கின்ற . அேதேபால் இந்த நாட் க்கின்ற ஒவ்ேவார் 
இனத்தின ம் அல்ல  ச கத்தின ம் கைல அம்சங்கைளப் 
பா காத்  அவற்றிைன இந்த ந னத் வத் டன் ேசர்த்  

ன்ெகாண்  ெசல்வதற்குப் பாடசாைல மட்டத்தில் ெதாடங்கி 
பல்கைலக்கழகங்கள் வைரயிேல தனியான பிாி கைள - 
அங்கங்கைள ஏற்ப த்தி அவற்ைற வி த்தி ெசய்யேவண் ய 
ேதைவ காணப்ப கின்ற  என்பைத ம் இந்த இடத்தில் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இங்ேக 
உைரயாற்றிய பலர் தம  உைரகளிேல பல்ேவ  
ேகாணங்களிேல இ ெதாடர்பாக ன்ென க்க ேவண் ய 
விடயங்கள் பற்றிக் குறிப்பிட் ந்தார்கள். அந்த வைகயிேல, 
இந்தப் பாரம்பாியக் கைலகைளக் கட் ெய ப் வதற்கு எம  
அரசாங்கமான  எந்த வைகயிேல அதன  பங்களிப்ைபச் 
ெசய்கின்ற ? என்ற ேகள்வி எ கின்ற .  

இலங்ைகத் தமிழர்கள் என்  குறிப்பிடக்கூ யவைகயில், 
வட மாகாணத்தின்  வன்னிப் பகுதியிேல வா கின்ற மக்களின் 
பாரம்பாியக் கைல அம்சங்கள் காணப்ப கின்றன; அவற்றில் 
விேசஷமான அங்கங்கள் இ க்கின்றன. அவ்வாேற கிழக்ைக 

ைமயமாகக் ெகாண் க்கின்ற மக்க ைடய பாரம்பாியக் 
கைலகளில் விேசஷமான அம்சங்கள் இ க்கின்றன. ஒ   நா  
என ேநாக்கும்ேபா  இைவ அைனத் ேம எங்க க்குப் 
ெப ைம ேசர்க்கும் அம்சங்களாகும். ஆகேவ, இைவ 
பா காக்கப்பட ேவண் ம்; ெவளிச்சத் க்குக் ெகாண் 

வரப்பட ேவண் ம். அத டாக நாங்கள் பல்ேவ விதமான 
பாிணாமங்கைள அைடயக்கூ யதாக இ க்கும்.  

இன்  இந்த நாட் ேல ச கங்க க்கிைடயிலான 
ாிந் ணர்  என்ப  மிக ம் க்கிய ேதைவயான ஒன்றாகக் 

காணப்ப கின்ற . கடந்த 2-3 தசாப்தங்களாக இங்குள்ள 
ச கங்கள் பிாிந்  நின்றதன் காரணமாக இன்  பல்ேவ  
ெபா ளாதார, ச கப் பிரச்சிைனக க்கு நாம் 

கம்ெகா த் க் ெகாண் க்கின்ேறாம். இந்தச் 
ச கங்களிைடேய ாிந் ணர்ைவக் ெகாண் வ வதற்கு மிக 
எளிைமயான - இலகுவான வழியாக இந்தக் கைல அம்சங்கள் 
காணப்ப கின்றன. அைவ  கூத் க்களாக இ க்கலாம், 
ேமைட நாடகங்களாக இ க்கலாம், திைரப்படங்களாக 
இ க்கலாம். இவ்வாறான பல்ேவ  அம்சங்கள் 
ச கங்களிைடேய இ க்கின்ற ேவற் ைமகைள நீக்கி 
அவர்க க்கிைடயிலான க த் ப் பாிமாற்றைல 
ஏற்ப த் வதற்கு மிக எளிைமயான அம்சமாக - 
வழி ைறயாகக் காணப்ப கின்ற . எனேவ, இதில் நாங்கள் 
கூ தல் கவனம் ெச த்தேவண் யி க்கின்ற .  

ந னத் வத்ைதப் பற்றிப் ேபசுகின்றேபா  சினிமாக் 
ெகாட்டைககள் digital  மயப்ப த்்தப்படேவண் யதன் ேதைவ 
பற்றிப் ேபசப்பட்ட ; ெதாைலக்காட்சி நாடகங்களில் 
இ க்கின்ற நிைலைமகள்பற்றிப் ேபசப்பட்ட . இந்தத் 
ெதாைலக்காட்சி நாடகங்கள்  சின்னத்திைர என ம்  
திைரயரங்குகளில் உள்ளைவ ெபாியதிைர என ம் இரண்  
வைகயாகப் பிாிக்கப்ப கின்றன. இங்குள்ள ெதாைலக்காட்சி 
அைலவாிைசகளில் இந்தியாவின் ெதாைலக்காட்சி நாடகங்கள் 
பாாிய ஆக்கிரமிப்பிைனச் ெசய்தி க்கின்றன என்ப  
எங்க க்குத் ெதாி ம். அதன் லம் ஒ வைகயில் 
எங்க ைடய கைலஞர்கள் பாதிப்பைடகின்றார்கள்.  
இன்ெனா  வைகயில் எங்க ைடய கைல, கலாசார 
அம்சங்கள், பாரம்பாியங்கள்,  வாழ்க்ைக ைறகள் 
என்பவற்ைற நாங்கள் இழக்கின்ேறாம். இவ்வா  
ெதாைலக்காட்சியில் ஒளிபரப்பப்ப கின்ற நாடகங்கள் அந்த 
நாட் க்கின்ற சூழ்நிைலகள், அங்குள்ள ச க 
நிைலைமகள் என்பவற்ைறேய சித்தாிப்பதாக இ க்கின்ற . 
அைவ மிக நீண்ட ெதாடர்களாகப் குத்தப்ப கின்றன. ேவ  
கலாசாரம், ேவ  நிைலைமகள் குத்தப்ப வதால் நாம் 
எம்ைம மறக்கக்கூ ய, நாம் யாெரனத் ெதாியாத ஓர் 
அபாயகரமான நிைலக்கு இ  இட் ச் ெசல்கின்ற .  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, மிக 
இலகுவாக ஒ  விடயத்ைத, க த்ைத, எண்ணத்ைத 
மக்க க்குள் ெகாண் ெசல்லக்கூ ய அங்கமாக இந்தக் கைல 
வ வங்கள் காணப்ப கின்றன என்  நான் கூறிேனன். ேவ  
கலாசாரங்கைள, ேவ  அம்சங்கைள, ேவ  பழக்க 
வழக்கங்கைள எங்க ைடய சாதனங்க டாக 
ஒளிபரப் வதன் லம் அைவ மிக எளிைமயாக மக்கைளப் 
பற்றிக்ெகாள்கின்றன - ெதாற்றிக்ெகாள்கின்றன. இ  ஒ  
பார ரமான விடயம். அதைனத் த ப்பதற்குாிய 
நடவ க்ைககைள நாம் கட்டாயமாக  எ க்கேவண் ம்.  

அேதேநரத்திேல மக்க க்கான ெபா ேபாக்கு 
அங்கங்க ம் ேதைவ. ெபா ேபாக்கு அங்கங்கள் இல்லாத 
பட்சத்திேல ஒ  மனிதன் தன்ைன மனிதனாக 
தன்னிைலப்ப த்திக்ெகாள்வதில் பல்ேவ  பிரச்சிைனகைள 
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[ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා] 
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அல்ல  அ த்தங்கைள எதிர்ேநாக்கேவண்  வ கின்ற . 
ஆகேவ, ெபா ேபாக்ைக ஒ ங்குப த் கின்றேபா  
அதற்குாிய பிரதான அங்கமாக ெதாைலக்காட்சிையக் 
காண்கின்ேறாம். ெதாைலக்காட்சியிேல எந்த அைலவாிைசைய 
நாங்கள் திறந்தா ம் இலங்ைகத் ேதசத்தின் ேதசிய 
அைடயாளங்க க்குாிய அம்சங்கைளக் காண வதில்ைல. 
ெவளியி ந்  ெகாண் வரப்பட்ட, ெமாழி மாற்றம் 
ெசய்யப்பட்ட அம்சங்கைளத்தான் காண கின்ற . 
குறிப்பாக அவற்றிேல ேபசப்ப கின்ற ெமாழிகூட - அ  
சிங்கள ெமாழியாக இ க்கலாம்; தமிழ் ெமாழியாக இ க்கலாம் 
- வித்தியாசமான ைறயில் ேபசப்ப கின்ற . 
ெமாழியாக்கம்கூட ஒ  விதமாகேவ காணப்ப கின்ற . 
இத்தைகயெதா  தாழ் நிைலக்கு நாங்கள் தள்ளப் 
பட் க்கிேறாம். ஆகேவ, இந்தத் ைறகைள நாங்கள் 
கட் ெய ப்ப ேவண் யி க்கிற .  

அேதேபால, திைரப்படத் ைறைய எ த் க்ெகாண்டால், 
நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட ேபால திைரயரங்குகளில் 
ந ன ெதாழில் ட்பம் இல்லாத  தல் அம்சம்! 
இரண்டாவதாக, அங்ேக அ த்தள வசதிகள் - கீழ்க்கட் மான 
வசதிகள் மிக ம் பின்தங்கிய ஒ  நிைலயிேல 
காணப்ப கின்றன. ஆகேவ, சினிமா ெகாட்டைககளின் 
தரத்ைதப் ேபணக்கூ ய நியமங்கைளக் ெகாண் வரேவண் ய 
ேதைவ இ க்கின்ற . அ த் , சினிமா க்குாிய  கட்டண 
அற கள்கூட - 
  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා 
කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණස්කර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.   

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

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර  මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

    Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the 
Chair and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කථා කරන්න.   
 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
சினிமா க்குாிய கட்டணம் ெதாடர்பாக எந்த 

வைரயைற ம் இல்ைல. பற் ச்சீட் களில் அச்சிடப் 

பட் க்கின்ற கட்டணத்ெதாைக ஒன்றாக ம் 
அறவிடப்ப கின்ற கட்டணத்ெதாைக இன்ெனான்றாக ம் 
இ க்கின்ற . இவ்வாறான ேமாச  நிைலைமகள் சினிமாக் 
ெகாட்டைககளில் மிக அதிகமாகக் காணப்ப கின்றன. அங்ேக 
அ த்தள வசதிகள் மிக ேமாசமான நிைலயிேல இ ப்பதால் 
கு ம்பத்ேதா  தன  ெபா ைதக் கழிக்கச்ெசல்கின்ற ஒ வர் 
சிக்கல்கைள எதிர்ேநாக்குகின்றார். இ க்ைககளாக 
இ க்கலாம், அல்ல  மலசலகூட வசதியாக இ க்கலாம், 
அல்ல  ஏைனய வசதிகளாக இ க்கலாம், அைவ 
எந்தவிதத்தி ம் உகந்த நிைலைமயில் இல்ைல. அவற்றின  
பராமாிப்  மிகமிக ேமாசமாகேவ இ க்கின்ற . அந்த 
வைகயில், இத்தைகய ெசயற்பா க ம்  இந்தத் ைறயின  
பாதிப் க்கு காரணமாக இ க்கின்றன.  

ஆகேவ, ஒ றமாக, எங்க ைடய ேதசத்தி க்கின்ற 
பாரம்பாிய கைல, கலாசார அம்சங்கள் பா காக்கப்பட 
ேவண் ம்; அவற் க்கான காப்பகங்கள் ஏற்ப த்தப்பட்  
அைவ ஆவணப்ப த்தப்பட ேவண் ம்;  பல்ைலக் 
கழகங்கள்வைர அவற் க்கான தனிப்பிாி கள் ஏற்ப த்தப்பட 
ேவண் ம். ம றமாக, ெதாைலக்காட்சிச் ேசைவகள் மற் ம் 
திைரப்படக்கூடங்கைளக் கட் ெய ப்பி இந்தத் ைறகைள 
ேமம்ப த் வதற்குாிய நடவ க்ைககைள ம் ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம். அதற்காக அரசு அதன  ேபாதிய பங்களிப்ைபப் 
ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம்.  

இ தியாக, நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் மைலயக 
ச கத்தினாின் அாிய கைலகைளக்  கட் ெய ப் வதன் லம், 
அந்தக் கைலகைள மீளாக்கம் ெசய்  காப்பாற் வதன் லம், 
அவற் க்கான தனியான பல்கைலக்கழக அலைக 
ஏற்ப த் வதன் லம் எங்க ைடய ெப மானத்ைத, 
அைடயாளத்ைத, ெப ைமைய உலகத் க்கு ெவளிப்ப த்த 

வேதா , அவற்றின் லம்  உல்லாசப் பிரயாணத் ைற 
ேபான்ற பல்ேவ  வர்த்தக ாீதியான ைறகைள ம் 
பயனைடயச் ெசய்யலாம். அந்த வைகயில் இந்த நாட் க்குப் 
பய ைடயதாக அவற்றிைன மாற்றக்கூ ய நிைலைம 
இ க்கின்ற  என்பைத இந்த சைபயின் கவனத் க்கு 
ெகாண் வந் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
මීළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.30] 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මා ඉතාම සතුටු වනවා, අද 

ෙම් රෙට් ජාතියක් හැටියට අපි සියලු ෙදනා එකට එකතු වන 
අවස්ථාවක්. වසර 2500 ගණනක ඉතිහාසයක් ඇති අෙප් රට 
සංස්කෘතිය හා සභ්යත්වය තුළින් ෙලෝකෙය් අද්විතීය තත්ත්වයට 
පත් වුෙණ්, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් පැවැති කලා ශිල්ප නිසායි.  
ෙමය එවන් වූ,  ඉතාම ෙශේෂ්ඨ කලාකරුවන් බිහි වුණු රටක්.  
එබැවින්, 21 ෙවනි ශතවර්ෂය වන විට, ෙම් රෙට් කලාව රැක ගත 
යුත්ෙත් ෙමොන ආකාරයකටද යන්නත්, කලාකරුවන් පත් ෙවන 
යම් යම් අකාරුණික තත්ත්වයන් පිළිබඳවත් අප මැනවින් 
අවෙබෝධ කර ගත යුතු වනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 2004 වසෙර් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුවක් 
පිහිටුවා,  එම ආණ්ඩුෙව් සංස්කෘතික හා ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ  
අමාත්යවරෙයක් හැටියට ගරු විජිත ෙහේරත් මැතිතුමා ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ නිෙයෝජනය කරමින් කටයුතු කළා.  මම 
හිතන්ෙන්, ඒ කාලය තුළ එතුමා ෙනොෙයක් ෙද්වල් කියාත්මක 
කරන්න කටයුතු කරන්න ඇති කියලායි. ඒ ඇමති ධුරෙයන් 
එතුමාට ෙමොන තරම් බලයක් ලැබුණා ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අවස්ථාෙව්දී ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ නිෙයෝජනය කරමින් හිටපු සංස්කෘතික හා ජාතික 
උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්ය ගරු විජිත ෙහේරත් මැතිතුමාට 
පුළුවන්කමක් තිබුණා,  කලාව ෙම් වාෙග් අගාධයකට යන්න 
ෙනොදී ඒ සම්බන්ධෙයන් නිර්මාණාත්මක වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන්න. අඩුම තරෙම් ඒ සඳහා අඩිතාලම දමන්නවත් 
පුළුවන්කමක් තිබුණා.  

විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 
මැතිතුමා ෙමම කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින්, ''අෙප් 
රෙට් කලා ක්ෙෂේතය තුළ පැන නැඟී ඇති ගැටලු ගණනාවක්....'' 
ආදී වශෙයන් කියලා, ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් ෙකොට 
නිර්මාණකරුවන් හැටියට කලා ක්ෙෂේතෙය් සියලු ශිල්පීන්ෙග්  
නිර්මාණ හා ඔවුන් නියැලී භූමිකාව ආරක්ෂා කිරීමටත්, උසස ්රස 
වින්දනයකට ජනතාවට ඇති අයිතිය තහවුරු කිරීමටත් ආණ්ඩුව 
විසින් ජාතික වගකීමක් ෙලස සලකා පතිපත්තිමය  තීරණ ඇතුළු 
අවශ්ය පියවර ෙගන නිර්මාණකරුවන්ෙග් ස්වාධීනත්වයට අවශ්ය 
ඉඩකඩ සලසා දිය යුතු බවට ෙයෝජනා කරනවා. එය තමයි එම 
ෙයෝජනාෙව් පස්තුතය බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් රටට මහින්දාගමනයත් එක්ක,  සංඝමිත්තා ෙමෙහණින් 
වහන්ෙසේෙග් වැඩමවීමත් එක්ක සූ සැට කලාවන්  ආවා. ඒ තුළින් 
චිත කලාව, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය,  කැටයම් කලාව, නාට්ය කලාව 
වාෙග් ෙනොෙයක් නිර්මාණයන් කරන්න අවශ්ය පසුබිම සකස ්
වුණා. ඒ වාෙග්ම සංගීතය, නැටුම යන කලාවන් ආෙව් 
ඉන්දියාෙවන්. පසුගිය කාලෙය් ෙමතුමන්ලාම කිව්වා, "ඉන්දියානු 
ආභාෂය තිෙබන ඒවා ෙමෙහේ ෙමොකුත් කරන්න එපා. ඉන්දියාවත් 
එක්ක කිසිම ෙදයක් එපා" කියලා. ෙම් රෙට් කලා ශිල්ප සහ 
සංස්කෘතික උරුමය ගැන කථා කරන, වසර 2500ක් පැරණි අෙප් 
ඉතිහාසය ගැන කථා කරන ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට අද අමතක ෙවලා 
තිෙබනවා, ෙම් සියලු කලා නිර්මාණයන් අපට ලැබිලා තිෙබන්ෙන් 
ඉන්දියාෙවන්ය කියලා. කුෙව්ණි හිටපු කාලෙය්ත්, විජය හිටපු 
කාලෙය්ත් තවත් කලාකරුවන් ඉන්න ඇති. ඒ දවස්වල  යක්ෂ 
ෙගෝතය, නාග ෙගෝතය කියලා කථා කළාට ඒ වාෙග් වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබන්න ඇති. ෙද්වානම්පියතිස්ස රජ්ජුරුවන් ෙම් 
රෙට් ඉන්නෙකොට එවැනි කලා නිර්මාණ තිෙබන්න ඇති. අපට ඒ 
කටයුතු කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා. ෙම් රෙට් ඉතිහාසය 
ගත්තාම එදා-ෙමදා තුර අපට ලැබුණු රස වින්දනය ෙකොෙතක්ද 
කියලා අපි දන්නවා. ෙම් රෙට් අහස උසට දිව යන රුවන්වැලි මහා 
සෑය  වැනි නිර්මාණයන් ඇති කළා. ඒ වාෙග්ම, සීගිරි ගෙල් ලියා 
ඇති කුරුටු ගී ෙදස බලනෙකොට, එදා මිනිසුන් තුළ තිබුණු 
කලාත්මක හැඟීම්, සිංහල ජාතිෙය් තිබුණු කලාත්මක හැඟීම් 
ෙකොපමණද කියලා අපට අවෙබෝධ වනවා.  

චිත ශිල්පය ගැන කථා කරන ෙකොට මම හිතනවා, ෙලෝකෙය් 
අද්විතීය චිත කලාවක් අෙප් රෙට් නිර්මාණය වුණා කියලා. වාරි 
කර්මාන්තය ගැන කථා කරන ෙකොට, සීගිරිෙය් ගල පාමුල සිට ගල 
මුදුන දක්වා ෙගන ගිය ඒ වාරි තාක්ෂණය ෙමොන ආකාරෙයන් 
නිර්මාණය වුණාද කියලා අදත් අපි අධ්යාපන චාරිකා ගිහිල්ලා 
දරුවන්ට ෙපන්වනවා. අද අපි කථා කරන ෙකොළඹ නගරෙය් ඇති 

සුවිසල් මන්දිර නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා වාෙග් ෙනොෙවයි, 
ෙලෝවාමහාපාසාදය වැනි ඉතාමත්ම කලාත්මක නිර්මාණයන් 
ගෘහනිර්මාණ ශිල්පෙය් දක්ෂතා මතුවන අයුරින්  ෙගොඩ නගන්නට 
එදා පුළුවන්කම ලැබුණා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, නිශ්ශංකමල්ල ලතා මණ්ඩපය ගැන 
බැලුෙවොත්, ෙම් විධිෙය් නිර්මාණයක් ෙලෝකෙය් තවත් 
තිෙබනවාද? අපිට හිෙතනවා, අවුකන බුදු පිළිමය කළු ගලින් 
නිර්මාණය ෙකොට කලා වැව ඉස්මත්ෙත් ඉදිකරන ෙකොට, ඒ 
කලාකරුවාට ෙමොන ආකාරෙය් දැනුමක්, තාක්ෂණයක් තිබුණාද 
කියලා. වර්තමානෙය්දී ගීතෙයන් පවා ඒවා පිළිබඳව අගය 
කරන්ෙන් ඒකයි. ෙම් වාෙග් පුදුම හිෙතන කලාකරුවන් අෙප් 
රෙට් බිහි වුණා. එෙහම බලද්දී අද ඉන්න කලාකරුවන් ෙමොන 
ආකාරෙයන්ද කටයුතු කරන්ෙන් කියලා අෙප් හෘදය සාක්ෂියට 
එකඟව කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෑ. අද අෙප් කලාකරුවාට 
ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? හරියට නාට්යයක් නිර්මාණය 
කරන්න පුළුවන් පසුබිමක් තිෙබනවාද? අඩුම ගණෙන් 
කලාකරුෙවකුට ෙව්දිකා නාට්යයක් ෙපන්වන්න ඕනෑ කරන 
ශාලා පහසුකම්වත් හරියාකාරව නැහැ. අගනුවර පහසුකම් තිෙබන 
ශාලා එකක්-ෙදකක් හැදුවාට, නගරෙයන් පිට ගිහිල්ලා ෙව්දිකා 
නාට්යයක් ෙපන්වන්න සුදුසු ස්ථානයක් අද නැහැ. ෙබොෙහෝ 
නගරවල තවමත් ෙව්දිකා නාට්ය ෙපන්වන්ෙන් ඒ කාලෙය් වාෙග් 
පරණ පාසල් ෙගොඩනැගිල්ලක් ඇතුෙළේම තමයි. අද නගර සභා 
රුපියල් ෙකෝටි ගණනින් වරිපනම් බදු අය කර ගත්තාට, 
නාට්යයක් ෙපන්වන්න ශාලාවක් හදන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා 
නැහැ. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙව්දිකා නාට්යයක් හරියට 
ෙපන්වන්නට පුළුවන් විධියට එක දිස්තික්කයකට අඩුම තරමින් 
එක ශවණාගාරයක්වත් හදන්න කියලා. පාරවල් හදන්න, අධිෙව්ගී 
මාර්ග හදන්න, ෙනොෙයක් ෙද්වල්වලට අපි ෙකෝටි ගණන් මුදල් 
වියදම් කරනවා. අපි දන්නවා, ෙහට-අනිද්දා ෙවනෙකොට ෙම් ර ජය 
යටෙත් ෙනොෙයක් වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක වන බව. යම් යම් 
නිෂ්පාදන ෙවනුෙවන් අෙප් රෙට් කර්මාන්තශාලා හදනවා. ඒ 
දියුණුවට සමගාමීව අෙප් සංස්කෘතියත්, අෙප් උරුමයත් ආරක්ෂා 
කර ගනිමින් පවත්වා ෙගන යාමට අවශ්යයි. ෙම් රෙට් 
මිනිස්සුන්ෙග් සිත් පහන් කරන්න අපිට අවශ්යයි. 70-80 වගා 
සංගාම කාලය කියන්ෙන් මම ඉස්ෙකෝෙල් යන කාලය. 1977න් 
පස්ෙසේ ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා,  ගාමිණී දිසානායක 
මැතිතුමන්ලා මහවැලිය රජරටට හරවන ෙකොට, ඒ පිළිබඳව 
ලියවුණු "මහාවැලි"  ගීතය අදත් අෙප් හදවත් තුළ තිෙබනවා.  

පණ්ඩිත් අමරෙද්වයන් වාෙග් කුසලතා තිෙබන ඉතා ෙහොඳ 
නිර්මාණකරුවන් අදටත් අපි අතර ජීවත්ව ඉන්නවා. එතුමාෙග් 
නිර්මාණයන් අදත් අපි අගය කරනවා. මහාචාර්ය සුනිල් 
ආරියරත්නයන් වාෙග් අය ගීත ලියන ෙකොට, ඒවා නන්දා මාලිනී 
ෙගෝකුලයන්ෙග් මුවින් ඇෙහන ෙකොට, දැෙනන ෙද්ශීයත්වය 
පිළිබඳව අපට මතකයි. මූලාසනාරූඪ ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර  
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් කලාකරුෙවක්, ගායකෙයක්. ඔබතුමාත් 
දන්නවා, ඒ කාලෙය් අපි උෙද් පාන්දර හයට නැඟිටින ෙකොට 
ගුවන් විදුලිෙයන් අපිට ඇහුෙණ් ෙද්ශාභිමානී ගීත බව. සමහර ගීත 
තුළින් අලුත් රටක් පිළිබඳ අදහස් මතු වුණා. ඒ වාෙග් ගීත තවමත් 
අපිට දැෙනනවා. මට මතකයි, "මහාවැලි" ගීත අපි මුමුණමින් 
හිටිය බව. ෙගොයම් ෙකත, ඒෙක් කරල පැෙහන ආකාරය පිළිබඳව 
අපිට ගීතෙයන් අහන්න ලැබුණා. මට පශ්නය තිෙබන්ෙන්, අද ඒ 
ගීත ෙකොෙහේටද ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් කියලායි. මහාචාර්ය එදිරිවීර 
සරච්චන්දයන්ෙග් කුලය මඟින් ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලය තුළින් 
ආරම්භ කරපු මනෙම්, සිංහබාහු වැනි නාට්ය නිර්මාණයන් තුළින් 
අපි එදා රසවින්දනයක් ලැබුවා. නමුත්, අද අපි නරඹන්ෙන් 
ෙමොනවාද? මනෙම් නාට්ය, සිංහබාහු නාට්ය, දික්තල-කාලෙගෝල 
නාට්ය බලන්න නගරෙය් ශාලාවක ෙපෝලිෙම් ඉන්න ෙකොට, අදත් 
අපිට අමුතුම හැඟීමක් ඇතිෙවනවා. අද අෙප් රෙට් ෙව්දිකා 
නාට්යයක් බලද්දී ඒ හැඟීම තිෙබනවාද? අද කාෙග් හෘද සාක්ෂිය 
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අනුවද අපි වැඩ කරන්ෙන්? එතැනින් එහාට චිතපට කර්මාන්තය 
දිහා බලන්න. මම ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්යාලෙය් ඉෙගන ගන්න 
කාලෙය් අපිට ෙදොළ දුකක් තිබුණා, සිනමා ශාලාවකට අලුතින් එන 
චිතපටියක් පළමුවැනි දවෙසේම බලන්න ඕනෑ කියා. සිනමා 
ශාලාෙව් ගැලරියට ගිහිල්ලා හරි ඒ චිතපටිය අපිට බලන්න ඕනෑ. 
පළමුවැනි දවෙසේ බැලුෙව් නැත්නම්, ඒෙක් කිසි ෙජොලියක්, ආතල් 
එකක් නැතිකමක් තිබුණා. ඒ නිසා අපි චීන ෙකොරටුෙව් හිටපු අෙප් 
සෙහෝදරවරුන්ට කියනවා, ගිහිල්ලා මුල්ම ටිකට් ටික තියාගන්න 
කියලා.  

අපට මතකයි එදා ගැලරිෙය් ඉඳෙගන චිතපටි බලන ෙකොට අපි 
මහා වීරයන් යැයි සිතුණු හැටි. ඇයි, අපි ඉස්සරහින්ම ෙන් සිටිෙය්. 
එවැනි තත්ත්වයක් එදා තිබුණා. ඒ මඟින් එදා අපට ලැබුණු ෙද් අද 
ලබන්න අවස්ථාව තිෙබනවාද? නමුත්, අද ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් 
චිතපටියක් බලන්න යනවාද? පවුෙල්, හවුෙල් එකට එකතු ෙවලා 
ගිහින් බලන්න පුළුවන් චිතපටියක් අද ෙම් රෙට් තිෙබනවාද? අෙප් 
ගරු රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා සිටියා නම් අපට 
තවත් ටිකක් කරුණු දැනගන්න තිබුණා. මම දන්ෙන් නැහැ, එතුමා 
කලාකරුවකු හැටියට ෙම් ගැන කථා කරනවාද කියා. අෙප් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කලාකරුවන් මැති ඇමතිවරුන් ෙවලා  සිටියා. 
විෙශේෂෙයන් රවීන්ද රන්ෙදනිය මැතිතුමන්ලා සිටියා. අදත් 
ඉන්නවා, රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමා ආදි අය. පසුගිය කාලෙය් 
ජාතික ලැයිස්තුෙවන් ඇවිත් සිටියා ගරු ෙෆොන්ෙසේකා  මන්තීතුමිය. 
ඒ වාෙග් ඉතාම ෙහොඳ කලාකරුවන් පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ඇවිත් 
සිටියා. නමුත් මම දන්ෙන් නැහැ, පසුගිය කාලෙය් ඒ අය 
ෙමොනවාද කෙළේ කියා.  

මම දැක්කා, අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
එදා ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ ෙවලාෙව් නිදහෙසේ ෙව්දිකාව 
මත අෙප් කලාකරුවන් යම් යම් නිර්මාණ කළා. අද සමහරු 
කලාකරුවන් ගැන කිඹුල් කඳුළු ෙහළනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කථාව දැන් අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මට මතකයි, එදා ගාල්ල නග රෙය් යන විට වීදි 

නාට්යකරුවන්ට එළව එළවා ගහපු හැටි.  එෙහම ගහපු අයට අද 
කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ. ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් පධාන 
සංවිධායක අනුර දිසානායක මන්තීතුමාට මා පැහැදිලිවම 
කියනවා, "ෙම් රෙට් කලාකරුවන්ට අප යම් යම් ෙපො ෙරොන්දු දී 
තිෙබනවා නම්, අපි ඒ ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරනවා" කියා. අෙප් 
පරමාර්ථය ඒ කටයුතු ෙවනුෙවන් ඉදිරියට යෑමයි. අපට ෙහොඳ 
ඇමතිවරෙයක් පත්ව සිටිනවා. මා ෙමය කියන විටම ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක අමාත්යතුමා ෙම් ගරු සභාවට එනවා. මා කියනවා, 
අපි එතුමන්ලාත් එක්ක එකතු ෙවලා විශාල වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරනවා කියා. චිතපටි ගැන, රූපවාහිනී ෙටලි නාට්ය 
ගැන තවත් කථා කරන්න තිෙබන නිසාත්, කාල ෙව්ලාව තිෙබන 
නිසාත් මට තවත් විනාඩි 5ක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. අද රැස්වීෙම් කටයුතු අවසන් වන්ෙන් පස් වරු 6.30ට 
ද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. ෙදන්න, මට තවත් විනාඩි කීපයක්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
තවත් කථිකයන් ඉන්නවා, කථා කරන්න. අද දින රැස්වීෙම් 

කටයුතු පස් වරු 6.30ට තමයි අවසන් වන්න නියමිතව 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
තවත් ෙවලාව නැද්ද?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
තවත් කථිකෙයෝ පස්ෙදෙනක් ඉන්නවා.  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මට තවන් විනාඩි 5ක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ෙරෝහල්ගත ෙවලා සිටියදීත් තමයි මා ආෙව්, ෙම් කථාව කරන්න 
ඕනෑ නිසා.   

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක් 

ෙදන්න. 
  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායකතුමා 

කියනවා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක් ෙදන්න කියා. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙරෝහල්ගත ෙවලා ඉඳපු මා 

"ටිකට්" කපාෙගන ආෙව්, ෙම් කථාව කරන්නයි. ඒ නිසා 
කලාකරුවකු හැටියට මට අවස්ථාවක් ෙදන්න.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අසනීප ෙවලා නම්, කථා කරන්න ෙහොඳ නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එෙහම නම්, නවත්වන්නද?  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
එෙහම අමාරුවක් මට නැහැ. සමහරු නම් FCID එක ආදි 

තැන්වලට යන ෙකොට ෙරෝහල්ගත ෙවනවා. එෙහම ෙකෙනක් 
ෙනොෙවයි, මම. මා ෙරෝහෙලන් ආෙව්, ෙම් මාතෘකාව ගැන කථා 
කරන්න ඕනෑ නිසායි. ඒ නිසා මට අවස්ථාව ෙදන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කියන්න හැදුෙව්, කරන්න 
ඕනෑ වැඩ ටික ගැනයි. අපි නගරයක් පාසා -සෑම නගරයකම- 
කියාත්මක කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් සූදානම් කර තිෙබනවා. 
පසුගිය දවස්වල අපි තායිලන්තයට, චීනයට ගියාම ඒ රටවල 
සංස්කෘතිය අපට කියා ෙදන්න අපි රංග ශාලාවලට එක්කරෙගන 
ගිය බව මට මතකයි. ඒ නාට්ය බැලුවාම, ඒ නැටුම් බැලුවාම, ඒ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගායනයන් ඇහුවාම 'අපි ෙකොතැනද ඉන්ෙන්?' කියා සිෙතනවා. 
අපට එවැනි ශාලාවක් නැහැ. දහස් ගණනකට එක සැෙර් එක 
ශාලාවක සිට නැරඹිය හැකි ශාලා පහසුකම් ඒ ශාලාවල අපට 
තිබුණා. "ෙනළුම් ෙපොකුණ" රඟහල ගැන මම සතුටු ෙවනවා. 
කවුරු කළත් ඉතාම වැදගත් ෙදයක්, එය. ඒ වාෙග් සංස්කෘතික 
මධ්යස්ථාන අපට තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම් ෙවලාෙව් මම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා, විපක්ෂය ෙමොන විධියට කථා කළත් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාට. විෙව්චනය කිරීම ෙනොව, අපි ඒ වාෙග් ෙද්වල් 
නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. සෑම නගරයකටම අදාළව ඒ වාෙග් වැඩ 
පිළිෙවළක් අපටත් තිෙබනවා. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
අමාත්යතුමනි, මා ඉල්ලා තිෙබනවා මෙග් ආසනය තුළ, 
ෙදතුන්දාහකට ඉඩ පහසුකම් ඇති ශාලාවක් හදන්න අවශ්ය 
කටයුතු කරන්න කියා. සංචාරක සංවර්ධන අමාත්යාංශයත්, 
සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යාංශයත් එකට එකතු කර ෙගනයි ඒ 
කටයුතු කරන්ෙන්. අද අෙප් සංස්කෘතිකශාලා තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහේද? ගමකට ගිහින් පරණ ඉස්ෙකෝලයක වහපු 

ෙගොඩනැඟිල්ලක් -80' x 20' ෙගොඩනැඟිල්ලක්- අරෙගන දැල් 
ටිකක් ගහලා කියනවා, "ෙම්ක තමයි සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය" 
කියා. ඒවා තමයි සංස්කෘතිකශාලා හැටියට තිබුෙණ්. බන්දුල ලාල් 
බණ්ඩාරිෙගොඩ මන්තීතුමා ඒ ගැන දන්නවා.  

රුපියල් එක්ෙකෝටි දසලක්ෂයක් වියදම් කරලා මම 
සංස්කෘතික මධ්යස්ථානයක් හැදුවා. මම ෙම් අවස්ථාෙව් සිහිපත් 
කරන්න ඕනෑ අපවත් වී වදාළ අෙප් අතිපූජ්ය මාපලගම විපුලසාර 
නායක හාමුදුරුවන් වහන්ෙසේ. ඉඩම් කෑලි අරෙගන, රුපියල් 
එක්ෙකෝටි දසලක්ෂයක් වියදම් කරලා එම සංස්කෘතික 
මධ්යස්ථානය හැදුවා. හදලා එය භාර දුන්නා පාෙද්ශීය සභාවට. අද 
එහි හුණු ටික ගාගන්න විධියක් නැහැ. අවුරුදු ගණනකට පසුව 
වුවත් අද මෙග් විමධ්යගත මුදල් ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා එය 
හදන්න. මාපලගමයි එය තිෙබන්ෙන්. එහි පවත්වන උත්සවවලට 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක අමාත්යතුමා යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි හදන්න ඕනෑ ෙමොනවාද? 
ෙබොරු කතන්දර වැඩක් නැහැ. අපි ෙකෝටි ගණන් වියදම් කරලා 
කාපට් පාරවල්, ඇළ මාර්ග, ෙබෝක්කු ආදි ෙනොෙයක් ෙද්වල් 
හදන්න මුදල් වියදම් කරනවා. කරුණාකර එක දිස්තික්කයක එක 
සංස්කෘතික ශාලාවක් ෙහෝ හදන්න. අෙප් රෙට් සංචාරක ව්යාපාරය 
තිෙබනවා. අපට උසස් සංස්කෘතික උරුමයක් තිෙබනවා. පිට රටින් 
එන පුද්ගලයන්ට -සංචාරකයන්ට- අඩු ගණෙන් දහඅට සන්නිය 
ෙපන්වන්න ෙහෝ බලිෙතොවිල් ෙපන්වන්න ෙහෝ ශාලාවක් අපට 
නැහැ. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අප 
කියන්ෙන්, ඒ කටයුතු සඳහාත් මුදල් ටිකක් වියදම් කරන්න ඕනෑ 
කියායි. දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් සංස්කෘතික අමාත්යතුමා සිටියා නම් 
ෙහොඳයි. අෙප් අකිල විරාජ් කාරියවසම් අමාත්යතුමා ඒ කටයුතු 
කරන්න, යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළකට යන්න ලෑස්ති ෙවලායි 
ඉන්ෙන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් බලන්න ෙව්දිකා 
පිළිබඳව. අපි මෑතකදී තායිලන්තෙය් සංචාරයකට සහභාගි වුණා. 
ඒ අවස්ථාෙව්දී අපි තායිලන්තෙය් සංස්කෘතික මන්දිරය 
නරඹන්නත් ගියා. එම මන්දිරය තුළ තිෙබන විදුලිෙයන් 
කියාත්මක වී ඉදිරියට එන ෙව්දිකා දැක්කාම, ජලය ගලා ෙගන 
ඇවිත් ජලාශ පිෙරන ආකාරය දැක්කාම ඒ වාෙග්ම ෙව්දිකාෙව් 
පසුබිෙමන් තිෙබන තත්ත්වයන් දැක්කාම අපට ඒවා පිළිබඳව හිතා 
ගන්නත් බැරි වුණා. හැබැයි, ෙම්වා කරන්න පුළුවන්. ඒ තරම් 
අමාරු ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ඒ කලා ශිල්පීන් ඉන්නවා. ඒ නිසා 
රූපවාහිනීය හා ගුවන් විදුලිය තුළින් අපටත් යම් කිසි වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරන්න පුළුවන්.  

රූපවාහිනීය පිළිබඳවත් යම් අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න මා 
කැමැතියි. අද රූපවාහිනීය තුළින් අපි යම් කලා නිර්මාණයක් 
විකාශනය කරනවා නම් ඒ සඳහා වියදම් දරන්න සිදු ෙවනවා. 
අපිට එය කරන්න අමාරුයි. රූපවාහිනීය තුළින් ෙහොඳ නාට්යයක් 
ෙහෝ චිතපටයක් ෙපන්වනෙකොට, ඒවාෙය් අනන්යතාව ආරක්ෂා 
කර ගන්න ඕනෑ. සමහර ෙව්ලාවට ෙද්ශීයත්වය ආරක්ෂා ෙවන 
චිතපට බලන්ෙන් නැහැ. කාලයක් තිබුණා, ඒ කාලෙය් 
ෙම්වාෙයන් පෙයෝජනය ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියා අප දන්නවා. ඒ 
කාලෙය් නාට්යයක් ෙපන්වනවා නම්, හිටපු ඇමතිවරයාට රුපියල් 
50,000ක් ෙදන්න ඕනෑ. ඒ කාලෙය් සමහර නිළියන් ගත්ෙත් 
ෙකොෙහොමද කියාත් අපි දන්නවා. ඒවා ගැන ෙමතැනදී යළි යළිත් 
කථා කරමින් මෙඩ් දම-දමා ෙසෝදන්න අපි ලැහැස්ති නැහැ. 
ඒවාෙයන් අපි පාඩම් ඉෙගන ගන්න ඕනෑ. ෙම් අවුරුදු පහ අවසන් 
වුණාට පසුව අපිත් සංස්කෘතිය ෙවනුෙවන් කෙළේ ෙමොකක්ද කියා 
ආපසු හැරී බලන්න පුළුවන් විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළකට අපි යන්න 
ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අපි ජාතික වැඩ 
පිළිෙවළකට යා යුතුයි කියා මා හිතනවා. අපි අද වනවිට 
රූපවාහිනීය ඉහළ මට්ටමකට ෙගනැවිත් තිෙබනවා. ගුවන් විදුලිය 
තුළ ෙද්ශීයත්වය ඇති කරලා අලුත් නිර්මාණ බිහි කරන්නට 
අවශ්ය කටයුතු සූදානම් කරමින් යන බවත් මා විෙශේෂෙයන් මතක් 
කරන්න කැමැතියි.  ඒ වාෙග්ම සංස්කෘතික මධ්යස්ථානයක් පාසා 
අවශ්ය පහසුකම් ටික ලබා දීලා, ඒවා නවීකරණය කරලා, 
වායුසමනය කරලා අංග සම්පූර්ණ ශාලා පහසුකම් ලබා දිය හැකි 
වැඩ පිළිෙවළකට අප යනවා. ඒ නිසා අපිට ඒ සඳහා ටික කලක් 
ලබා ෙදන්න කියා මා ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමාට කියනවා. 
එතුමන්ලා 2004 කියන ඈත අතීතෙය්දී  දැරූ ඇමතිකමින් 
කරන්න බැරි වුණු වැඩ ෙකොටස අද වනවිට අපි අවුරුද්දක් තුළ 
කරමින් පවතිනවා. මම ඒ අයට අභිෙයෝග කරනවා. එතුමන්ලාට 
කරන්න බැරි වුණු ෙද්වල් අද අ ප ලවා කරවන්නයි හදන්ෙන්. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙමොකද, එතුමන්ලාට එෙහම වැඩ පිළිෙවළක්, 
දර්ශනයක් නැහැ. කථාව විතරයි තිෙබන්ෙන්. මම හිතන්ෙන් 
බලය ලැබුණාට පසුව ෙමොෙළේ නැති ෙවලා. බලය නැති කාලෙය් 
ෙමොළය තිබුණා. ඒ ගැන තමයි අදත් ෙම් කථා කරන්ෙන්. ඒ අය 
උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා පැත්තකට 
ෙවලා ඉන්නවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමු ණ නිෙයෝජනය කරන එක 
මන්තීවරෙයකු ෙහෝ දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවාද කියා මම 
දන්ෙන් නැහැ.   

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
අපි ඉන්නවා. 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
අෙන්, සමාෙවන්න! ඔබතුමන්ලා ඉන්න බව මම දැක්ෙක් 

නැහැ. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමාත්, ගරු බිමල් 
රත්නායක මන්තීතුමාත් ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලා ෙම් ගැන දන්නවා. 
ඔබතුමන්ලා ඇමතිකම්වල සිටියා. මම ඒකයි කියන්ෙන්. වැරැද්දක් 
කෙළේ නැහැ. නිර්මාණ බිහි කරන්න ගත් උත්සාහයන්ට එවකට 
පැවැති ආණ්ඩුෙවන් අවස්ථාවක් ලබා දුන්ෙන් නැහැ. මම දන්නවා. 
ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා සහ අපි ඔක්ෙකෝම එකට එකතු ෙවලා වැඩ 
පිළිෙවළකට යමු කියා අප ඉල්ලීමක් කරනවා. ගරු අනුර 
දිසානායක මහතා විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක ධුරෙය්ත් 
ඉන්නවා. ඒකත් ෙහොඳ තනතුරක්. ඒ නිසා විෙව්චනය විතරක් 
ෙනොෙවයි, වැඩත් කරන්න. ආණ්ඩුෙව් ෙහොඳ වැඩවලට උදව් 
කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙහොඳ අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබනවා. 
එවැනි අවස්ථා හැම දාම ලැෙබන ෙද්වල් ෙනොෙවයි.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අපි ඔක්ෙකෝම එකට 
එකතු ෙවලා ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළට යමු කියා මා ඉල්ලීමක් 
කරනවා. සංස්කෘතිය කියන එක ආණ්ඩුෙව් සිටියත්, විපක්ෂෙය් 
සිටියත්, ඒකාබද්ධ කල්ලිෙය් සිටියත්, ෙදමළ, මුස්ලිම්, සිංහල 
කියන ෙමොන ජාතියක සිටියත් කාටත් ෙපොදු ෙදයක්. ඒ නිසා අපි 
ඔක්ෙකෝම එකට එකතු ෙවලා ෙම් රෙට් අනන්යතාව ආරක්ෂා කර 
ෙගන සියලු ෙදනාටම සතුටු ෙවන්න පුළුවන් සංස්කෘතික 
උරුමයක් අනාගතයට ෙගොඩ නඟන්නට හැකි වැඩ පිළිෙවළකට 
යමු. ඒ සඳහා ඒ ඇමතිවරුන්ට ශක්තිය, ෛධර්යය හා වාසනාව 
ලැෙබ්වා! කියාත්, ඔවුන්ෙග් සිත් පහන් ෙව්වා! කියාත් පාර්ථනා 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 

[අ.භා. 5.47] 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතා වටිනා ෙයෝජනාවක් 

සාකච්ඡාවට ගන්නා ෙව්ලාෙව් ඒ ෙවනුෙවන් කරුණු කිහිපයක් 
එකතු කරන්න ලැබුණු අවස්ථාව ගැන පථමෙයන්ම ස්තුති 
කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගම්වල, නිෙවස්වල  
තිබුණු හැම අවශ්යතාවකදීම, ඒ හැම තැනකදීම කලාව මතු වුණා. 
නිවසක මංගල උත්සවයක් තිබුණා නම්, ඒ මංගල උත්සවය 
කලාවත් එක්ක තමයි හැඩ වුෙණ්. එම උත්සව සභාව, ඒ වටපිටාව, 
මඟුල් ෙපෝරුව කියන ෙම් හැම එකක්ම ෙහළ සිරිත-විරිතට අනුව 
ෙකරුණු ෙද්වල්. ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් ආගම් අදහන විවිධ 
ජාතීන්ෙග් මංගල උත්සව ආදී හැම තැනකදීම කලාව ඉස්මතු 
වුණා. අවමංගල උත්සවයක් ගත්තත්, ගමක පිරිත් ෙගයක් 
ගත්තත්, ෙතොවිල් ෙගයක් ගත්තත් ෙම් හැම සංස්කෘතික 
වුවමනාවකදීම කලාව මතු වුණා. පල්ලිෙය් ගීත ගායනා කරපු 
කණ්ඩායම්වලින් ගායක-ගායිකාවන් ඉස්මතු වුණා වාෙග් ගෙම් 
විවිධ නිර්මාණවලින් කලාකරුවන් මතු ෙවලා ඉස්සරහට ආවා. ඒ 
අයෙගන් තමයි ජාතික තලයට යනකම් ෙම් රෙට් විශිෂ්ට නිර්මාණ 
ශිල්පීන් බිහි වුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉස්සර, ගෙම් පාසෙල් 
දරුවන්ට සාහිත්ය සංගම් ආදිෙයන් තමන්ෙග් නිර්මාණ හැකියාවන් 
දියුණු කරෙගන, තමන්ෙග් සහජ කුසලතා දියුණු කරෙගන, ඔප් 
නංවාෙගන ඉස්සරහට එන්න ෙලොකු අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් 
ෙම් සභාෙව් අද කියවුණා වාෙග් අද අපි නව ආරක අලුත් ගමනක් 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් ආපු ගමන නිසා අද අන්තර් ජාලයත් 
එක්ක, සමාජ ජාල ෙවබ් අඩවි එක්ක අෙප් දරුෙවෝ වැඩිපුර 
කාලයක් ගත කරන තැනකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අද 
සහජ කුසලතාවන්, දක්ෂතාවන් ඔප් නංවාෙගන ඉස්සරහට එන්න 
තිෙබන මාර්ගය ෙබොෙහොම අඩුයි. ඒවා සැඟවිලා ගිහිල්ලා; 
වියැකිලා ගිහිල්ලා. ඒ නිසා මැදි ආදායම් ලබන රටක් හැටියට, 
සංවර්ධනෙය් ඉදිරියට ගමන් කරන්න යන රටක් හැටියට, දියුණු 
රටක් හැටියට ගමන් කරන්න යන ගමෙන්දී සංස්කෘතිය, කලාව 
ඇතුළු ෙම් සියල්ල සමගාමීව අෙප් ජීවිතත් එක්ක එකතු 
කරගනිමින් තමයි ෙම් ගමන යා යුත්ෙත් කියලා අපි දැඩිව විශ්වාස 
කරනවා. රජයක් හැටියට ඒ ෙවනුෙවන් වටිනා පියවර රාශියක් 
අරෙගන තිෙබනවා. මම සතුටට පත් ෙවනවා, අද ෙමතැන කථා 
වුණු ෙබොෙහෝ කාරණා පිළිබඳව. හුඟක් කරුණු කථා කරන්න 
ෙවලාව නැතත් රූපවාහිනීය ගැන මම යමක් කියන්න ඕනෑ.  

70 දශකය අග භාගෙය්, 80 දශකය මුල් භාගෙය් ෙටලි නාට්ය 
කලාව අපට හඳුනා ගන්න ලැබුණා. පසුගිය කාලෙය් එක් යුගයක් 
අපි ගත කළා, රූපවාහිනීය ඉස්සරහට ෙවලා ෙටලි නාට්යයක් 
නරඹලා අෙප් ජීවිතයට උකහා ගන්න ෙදයක් තිබුණාද කියන 
ෙලොකු සැකයක් අපට මතු වුණු. ෙටලි නාට්ය හැම එකකින්ම 
එෙහම ෙවනවා කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. බහුතරයක් ෙටලි 

නාට්යවල ඒ සැකය, පශ්නය අපට මතු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම රජය 
විසින් නඩත්තු කරනු ලබන ජාතික නාලිකාවල ෙටලි නාට්ය ආදිය 
විකාශනය කර ගන්න යාෙම්දී ඒ අය විවිධ පශ්නවලට, 
ගැටලුවලට මුහුණ දුන්නු බව අපි අහලා තිබුණා. සමහර ෙවලාවට 
විවිධ අය, විවිධ විධියට සතුටු කරන්න සිදු වුණා; සන්ෙතෝසම් 
ෙදන්න සිදු වුණා. ඒ නිසා ගුණාත්මක ෙටලි නාට්යවලට, 
ගුණාත්මක කලා නිර්මාණවලට තිබුණු ඉඩකඩ ෙබොෙහොමයක් 
ඇහුරුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඒ තත්ත්වය හුඟක් ෙවනස් 
ෙවලා තිෙබනවා. අපි සතුටු ෙවනවා, වත්මන් ජනමාධ්ය 
අමාත්යතුමා - අෙප් දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීතුමා- ගැන. එතුමා ජනමාධ්ය සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ 
පෙව්ශයක් -ෙහොඳ ආරම්භයක්- අරෙගන තිෙබනවා. ඕනෑ 
ෙකෙනකුට විවෘත මනසකින් බලන්න පුළුවන් තැනට අද ජාතික 
නාලිකා එතුමා අරෙගන ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අද පවෘත්ති 
පකාශයක් ගත්තත් එහි සමබරතාවක් අපට දකින්න ලැෙබනවා. 
පසුගිය කාලෙය් අපි දැක්කා, ජාතික රූපවාහිනීයත්, ස්වාධීන 
රූපවාහිනීයත් කටයුතු කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ නම්වලින්ම 
සඳහන් වුණු විධියට ඒවා පවුෙල් නාලිකා බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. පවුෙල් නාලිකා බවට පත් ෙවලා, ඒවා විකාශය පටන් 
ගත්ත ෙවලාෙව් ඉඳන් අවසාන ෙවන කල් විවිධ අයෙග් 
අඬහැරයන් බවට ජාතික නාලිකාවන් පත් ෙවලා තිබුණා.  

 ෙද්ශපාලන ව්යාපාරවලින් අෙප් ජනමාධ්ය ඇමතිතුමාට යම් 
යම් ෙචෝදනා එල්ල ෙවනවා, "ෙමොකද, අෙප් රජයක් තිබිලාත් 
ඔබතුමා අෙප් ෙද්ශපාලන මතවාදයට ඉඩක් ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්?", 
"ෙමොකද, ෙවනදා තිබුණු විධියට පවෘත්ති පටන් ගත්තු ෙවලාෙව් 
ඉඳන් අවසාන වන ෙතක් ආණ්ඩුෙව් ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් මුහුණු 
ෙපන්වන්ෙන් නැත්ෙත්?" කියලා. සමහර  ෙවලාවට එවැනි 
ෙචෝදනාවලට එතුමා ලක් ෙවලා තිෙබනවා.  එතුමාත්, 
ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත්, අෙප් රජයත් පැහැදිලිවම දැඩි 
ස්ථාවරයක ඉන්නවා, "මාධ්ය විෙශේෂෙයන්ම ජාතික නාලිකා 
ස්වාධීන විය යුතුයි, ඕනෑම ෙද්ශපාලන මතයක් දරන ෙකෙනකුට 
රූපවාහිනී වැඩසටහන්, පවෘත්ති බලන්න පුළුවන් තැනකට 
රූපවාහිනීය පත් විය යුතුයි" කියලා. අද ඒ තත්ත්වයට ගමන් 
කරලා තිෙබනවා. ජාතික රූපවාහිනීෙය්ත් ඒ වාෙග්ම ස්වාධීන 
රූපවාහිනීෙය්ත් අද ගුණාත්මක ෙටලි නාට්ය අපට දකින්නට 
ලැෙබනවා. ඒවා ෙපන්වා ලාභ උපයන ඉලක්කය ෙනොෙවයි, 
ජාතික නාලිකාවකට තිබිය යුත්ෙත්. මා හිතනවා, ලාභ උපදවන 
ෙවෙළඳ දැන්වීම්වලට වැඩි ඉඩක් ෙදන ෙටලි නාට්ය ෙහොයා ෙගන 
යනවාට වඩා රසඥතාව වාෙග්ම ෙහොඳ දැනුමක්, අවෙබෝධයක් 
ලබා ෙදන ගුණාත්මක ෙටලි නාට්ය පදර්ශනය කරන තැනට අෙප් 
ජාතික නාලිකා පත් විය යුතුයි කියලා. ඒ ගමන අද ජාතික 
රූපවාහිනීය හා ස්වාධීන රූපවාහිනීය ආරම්භ කර තිෙබනවා.   

අපි දැක්කා, පසුගිය කාලෙය් අෙප් රෙට් කලාකරුවන්ට                  
අත් වුණු ෙඛ්දනීය ඉරණම. සමහර ජාතික මැතිවරණවලදී 
කලාකරුවන් ඇවිල්ලා ඇතැම් ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් පතිරූප 
පුම්බන්න ෙපනී හිටපු විධිය අපි දැක්කා. මා එතුමන්ලාට අගරු 
කරන්න සූදානම් ෙවන්ෙන් නැහැ, මුදලට එෙහම කළායි කියලා. 
හැබැයි, ෙම් රෙට් ජනතාව අතිශයින් ආදරය කරන, ගරු කරන 
කලාකරුවන්ට දැන ෙහෝ ෙනොදැන, කැමැත්ෙතන් ෙහෝ 
අකැමැත්ෙතන් සමහර ෙද්ශපාලන නායකයින්ෙග් වන්දි භට්ටයින් 
බවට පත් ෙවන්න සිද්ධ වුණා. මා අහෙගන හිටියා, එක 
කලාකරුවකු  ජාතික රූපවාහිනීෙය් වැඩසටහනකට ආපු 
ෙවලාෙව් එක්තරා නායකයකු ගැන සඳහන් කළා, එතුමා 
සුද්ෙධෝදන රජතුමාට නෑකමක්  තිෙබනවා කියලා. එවැනි 
තැනකට ෙම් රෙට් කලාකරුවන් පත් කරපු යුගයක් අපි අවසන් 
කරලා තිෙබනවා. එෙහම අවසන් කරලා ෙහොඳ ගමනක් අද 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් ජනමාධ්ය ඇමතිතුමා අපි කුඩා කාලෙය් ඉඳලා ඉතා 
ෙහොඳින් දන්නා ෙකෙනක්. එතුමාෙග් ජීවිතය ගැන, එතුමාෙග් වැඩ 
පිළිෙවළ ගැන අපි ෙහොඳින් දන්නවා.  එතුමා ෙබොෙහොම  පිරිසිදු 
ෙද්ශපාලන ගමනක් යන ෙකනකු හැටියට අද විෙශේෂෙයන් 
රූපවාහිනීය, චිතපට කලාව ඇතුළු ජනමාධ්යෙය් අෙනකුත් 
ක්ෙෂේතවල විශාල පරිවර්තනයක් කරන්න අවධානය ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. මා හිතනවා, අෙප් ගරු අගමැතිතුමාෙග් පූර්ණ 
ආශීර්වාදය ඒ ෙවනුෙවන් ලැබිලා තිෙබනවා කියලා. මා දිගින් 
දිගටම කථා කරන්ෙන් නැහැ, කාලය අවසන් ෙවලා තිෙබන නිසා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මාතෘකාව කලාවට සම්බන්ධ 
මාතෘකාවක් නිසා මා ඔබතුමාෙගන් අවසර පතනවා,  තාලයකට 
නැතිව කවි ෙදක තුනක් කියලා මෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය ලැෙබනවා 
ෙන්ද?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා  දන්නවා ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රීති ගැන. 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ෙම් සභාෙව් ඕනෑ තරම් තාලයක් ෙනොමැතිව කවි කියලා 

තිෙබනවා. රීතියට අනුව, තාලයක් නැතිව කවි ෙදකක් කියලා මම 
මෙග් කථාව ෙම් විධියට අවසන් කරන්නම්.  

 
"මාටින් විකුම් සිහ, අහුබුදු වැනි  සුරුෙවෝ 
බිහි කළ බිමින් ආෙවන් කවිකම   දැරුෙවෝ 
සාහිත ගුණය ඇති අය දුසිරිත  වැරුෙවෝ 
ඒ මඟ යා යුතු ය ෙහට බිහි වන  දරුෙවෝ 
 
මහ වැඩ නැතත් කළ වැඩ නිසි  ෙවලාවට 
ඉහළයි කියත හැක මට ෙම්  සභාවට 
පැහැපත් ෙහට  දිෙනක අරුණලු   දැකීමට 
යහ පාලන රජය අත ෙදයි  කලාවට 
 

අවි බල බිඳුණු ගුණ බල ෙදස  නඟන්නට 
දිවියම සැදුණු යහපත්කම්  රකින්නට 
පිවිෙසන නව ෙලොවට මෙග රට  නඟන්නට 
සවිබල පතමි මම මැති සඳ  ගයන්තට" 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා. 

 
[අ.භා.5 .57] 
 
 ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමා විසින් අද දින සභාව කල් තැබීෙම් අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් 
කරන ලද  ෙයෝජනාව ගැන කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න 
කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන් ජාත්යන්තර සාහිත්ය දිනය වන අද දවෙසේම ෙමම 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න ලැබීම මා සතුටක් ෙලස සලකනවා. 
ජාත්යන්තර සාහිත්ය දිනය ෙගොඩ නැඟී තිෙබන්ෙන්, 

ෙකොමියුනිස්ට්වාදියකු වශෙයන් කටයුතු කරපු, ජාත්යන්තර පුවත් 
පත් කලාෙව්දීන්ෙග් දිනය නිර්මාණය කරපු ජුලියස් පූජි කියන 
ෙශේෂ්ඨ ජනමාධ්යෙව්දියාෙග් ඝාතනයත් එක්කයි. ඒ නිසා එම 
දිනෙය්දී ෙම් ෙයෝජනාව ගැන අදහස් දක්වන්න ලැබීම සතුටක් 
ෙලස සලකනවා.   

අද දින ෙගොඩක් කරුණු කථා වුණා. ෙම් අවස්ථාෙව් ජනමාධ්ය 
ඇමතිතුමා සභාෙව් රැඳී සිටීම ගැන එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  
විෙශේෂෙයන්ම ෙදමළ ජනතාවට අදාළව ගත්ෙතොත්, ෙදමළ 
මාධ්යෙයන් චිතපට නිර්මාණය, ෙදමළ මාධ්යෙයන් ෙටලි නාට්ය 
නිර්මාණය, ෙදමළ මාධ්යෙයන් ෙව්දිකා නාට්ය නිර්මාණය වීම 
අෙප් රෙට් ඉතා දුර්වල මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන්. මා දන්නා තරමින් 
ෙදමළ මාධ්යෙයන් චිතපට සහ ෙටලි නාට්ය නිර්මාණය 
ෙවන්ෙන්ම නැති තරම්. ෙකටි චිතපට නිර්මාණය කිරීම පමණක්  
කරනවා, තරුණ අය විසින්. නමුත්,  පධාන ධාරාෙව් ඒවා 
නිර්මාණය ෙවන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමිල්නාඩුෙව් සංස්කෘතික 
මට්ටම හා අධ්යාපන මට්ටම ලංකාවට සාෙප්ක්ෂව ගත්ෙතොත් ඉතා 
පහළිනුයි තිෙබන්ෙන්. අද අෙප් රෙට් ෙදමළ ජනතාවට ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් තමිල්නාඩුවට ගැළෙපන සංස්කෘතියක වහලුන් බවට 
පත් ෙවන්නයි. ඒ නිසා රජයක් වශෙයන් ෙම් පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. කලා ක්ෙෂේතෙය් ෙදමළ කලාකරුවන් 
සුවිශාල පමාණයක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම මුස්ලිම් ෙල්ඛක 
ෙල්ඛිකාවන් -ෙකටි කථා ලියන අය- සැලකිය යුතු පමාණයක් ෙම් 
රෙට් ඉඳලා තිෙබනවා; තවමත් ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම ජාතික 
සමඟිය ෙගොඩ නඟන්නත් උත්සාහ දැරිය යුතු අවස්ථාවකදී ෙම් 
පිළිබඳව කටයුතු කිරීම අත්යවශ්යයි කියලා අපි රජයට කියා 
සිටිනවා.  

මම කියන්න යන ෙදවන කරුණ සම්බන්ධෙයන් ගරු 
ජනමාධ්ය ඇමතිතුමාට අපි මීට කලිනුත් එක්තරා විවාදයකදී 
කරුණු ඉදිරිපත් කළා. හැම මන්තීතුෙමක්ම වාෙග් ෙම් ගැන 
කිව්වා. පසුගිය කාලෙය් ජාතික රූපවාහිනීෙය් සහ ITN එෙක් 
ෙටලි නාට්ය විකාශය කිරීමට ෙපර episode එකකට රුපියල් 
30,000 සිට 50,000 දක්වා මුදලක් අදාළ ඇමතිවරයාව සිටි අයෙග් 
සෙහෝදරයාට අයිති, ෙඩන්සිල් ෙකොබ්බෑකඩුව මාවෙත් පිහිටි Havi 
Restaurant එකට ෙගවිය යුතුව තිබුණා. ෙගොඩක් අය හිතනවා, ඒ 
එක ෙටලි නාට්යයකට කියලා. නැහැ, ඒ ෙගව්ෙව් episode 
එකකට. ඒෙකන් බිල් ගත්ත කලාකරුවන් ඉන්නවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මීට මාස ගණනකට කලින් මම ඒ පිළිබඳව කරුණු 
ඉදිරිපත් කරලා කිව්වා, අමාත්යවරයා වශෙයන් ඔබතුමා ෙම් 
පිළිබඳව විමර්ශනයක් කළ යුතුයි කියලා. ඒ ෙවලාෙව් ඔබතුමා 
කිව්වා, ඔබතුමාට එවැනි පැමිණිලි ලැබිලා නැහැ කියලා. පැමිණිලි 
ලැබුණත්, නැතත් ඒක දැන් public knowledge එකක් බවට පත්ව 
තිෙබන කාරණයක්. ෙම් පිළිබඳව දැන් කවුරුත් කිව්වා. ඒ නිසා 
අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, අමාත්යාංශය මට්ටමින් 
දැන්වත් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා. වැරදි 
වැහුෙවොත් ඒවා හදා ගන්න බැරි ෙවනවා. 

ඊළඟ කාරණය තමයි "ෙටලි නාට්ය පමිතිකරණය". 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ඒ 
පිළිබඳවත් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඒ ගැන තවත් ගැඹුරින් 
වචනයක් කියනවා නම්, ජාතික ෙටලි නාට්ය පමිතිකරණ 
ආයතනයක් ආරම්භ කළ යුතුයි. දැන් එක එක channelsවලට 
පමිතිකරණ මණ්ඩල තිෙබනවා. ජාතික රූපවාහිනීෙයන් 
පතික්ෙෂේප කරන යම් යම් ෙටලි නාට්ය ෙවනත් නාලිකාවක 
විකාශය කරනවා. ඒෙකන් පතික්ෙෂේප කරන ඒවා ඊට පහළ 
ෙවනත් නාලිකාවක විකාශය කරනවා. ඒ නිසා ඕනෑ කුණු 
ෙගොඩක් ෙමොකක් හරි channel එකක ෙපන්වන්න පුළුවන්. චිතපට 
සඳහා නම් අඩු පාඩු ෙපන්වා ෙදන්න එක තැනක් තිෙබනවා. 
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කපන මණ්ඩලය කියයි, ෙමොකක් හරි කියයි, නමුත් එක තැනක් 
තිෙබනවා. එතැනින් එක්ෙකෝ "බැහැ" කියනවා; නැත්නම් 
"පුළුවන්" කියනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා ෙටලි නාට්ය ජාතික 
පමිතිකරණ මණ්ඩලයක් හදන්න. ඒක ඔබතුමාට කරන්න පුළුවන්. 
ඒ සඳහා මහා ෙලොකුවට පනත් ෙකටුම්පත් හදන්න ඕනෑ නැහැ. 
එතෙකොට එතැනින් සමත් ෙවන ඒවා channelsවල විකාශය 
කරන්න පුළුවන්. එෙහම නැතුව channel එෙකන් channel එකට 
නිර්ණායක ගන්න ගියාම කලාකරුවන්ට හිඟන්නන් බවට පත් 
ෙවනවා. ලිංගික අල්ලස් පශ්නත්, ෙද්ශපාලන පශ්නත් ඔක්ෙකෝම 
එකට ගැට ගැෙහන්ෙන් ඒකත් එක්කයි. පමිතිය බාල ෙවන්ෙන්ත් 
ඒ නිසායි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට අවුරුදු තුන-
හතරකට කලින් episode එකකට රුපියල් ලක්ෂ ෙදකහමාරක්-
තුනක් ෙගවපු සමහර නාලිකා අද ෙටලි නාට්යයක එක 
ෙකොටසකට ෙගවන්ෙන් රුපියල් එක්ලක්ෂ විසිදහසයි; රුපියල් 
අනූදහසටත් කරනවා. ඒ නිසා ජනාධිපති සම්මාන වැනි සම්මාන 
ලබා ගත්ත ඉතා ඉහළ මට්ටෙම් අතිශය පවීණ නළු නිළියන්ට 
රුපියල් එක්දහස්පන්සියයට-ෙදසියයට රඟපාන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
පමිතිකරණ මණ්ඩලයක් ආරම්භ කරන්න කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තුන්වන කාරණය තමයි 
ratings. අද ෙම්ක එක්තරා විධියක වංචාවක්, මාෆියාවක්, 
ව්යාපාරික සහ ෙද්ශපාලනික වුවමනාව මත සිදු වන ෙදයක් බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද එක එක channelsවලට advertising 
සඳහා අවස්ථා ලැබී තිෙබන්ෙන් ඒ මතයි. නාලිකාවල වැඩසටහන් 
ජනපියද, නැද්ද කියන එක පිළිබඳව නිරීක්ෂණය කරන එක්තරා 
ආයතනයක් තිෙබනවා. ඒෙක් පමිතිය ෙමොකක්ද? ඒක විනිවිද 
ෙපෙනන ආයතනයක්ද? ඒක අද නියාමකයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා, නමුත් කිසිම පමිතියක් තිෙබන එකක් ෙනොෙවයි. ඕනෑ 
නම් ෙද්ශපාලනික වශෙයනුත් ඒක උඩට ගන්න පුළුවන්. 
ව්යාපාරික වශෙයනුත් උඩට ගන්න පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමනි, අපි 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ඒක ආණ්ඩුෙවන් කරන්න කියලා 
ෙනොෙවයි. නමුත් ආණ්ඩුෙවන් නියාමනය කරන්න පුළුවන් 
කමයක් ඇති කරන්න. රූපවාහිනී, ගුවන්විදුලි වාෙග් විවිධ 
ආයතනවලින් සමන්විත, ෙපෞද්ගලික අංශය හා රාජ්ය අංශය යන 
ෙදෙක්ම සහභාගිත්වෙයන් යුත් කළමනාකරණ මණ්ඩලයක් පත් 
කරන්න. අවශ්ය නම් ඒ මඟින් යම් කිසි ආදායමකුත් ලබා ගන්න. 
ඒ පරීක්ෂණ නිකම් කරන්න බැහැ ෙන්. ඒවා තමයි කළ යුතු 
ෙද්වල්. "නියාමනය" කියන්ෙන් ඒකයි. තරුණ ඇමතිවරෙයක් 
විධියට, ෙම් ගැන ෙත්ෙරන ෙකෙනක් විධියට ඔබතුමාට එය කළ 
හැකියි කියලා අපි හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙද්ශීය ෙටලි නාට්ය ගැනත් 
අද ෙගොඩක් ෙදෙනක් කථා කළා. අද ෙම් තරම් විෙද්ශීය ෙටලි 
නාට්ය ෙපන්වන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? ඒවා මත 
කිසිම බද්දක් පනවලා නැති නිසායි. පසුගිය කාලෙය්දී ඒවා මත 
පනවා තිබුණු බදු ඉතාම පහළ මට්ටමට අඩු කළා. පක්ෂ-විපක්ෂ 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව සියලුම මන්තීවරු විෙද්ශීය ෙටලි නාට්ය ෙහළා 
දැකලා කථා කළා. හැබැයි, ආණ්ඩුව ජනතාවට අත්යවශ්ය භාණ්ඩ 
සඳහා වැට් බදු පනවන ගමන් විෙද්ශීය කුණු කන්දල් මත පනවා 
තිෙබන බදු අඩු කරනවා. ඒ නිසා අපි ෙයෝජනා කරනවා, එය සීමා 
කරන්න කියලා. සීමා කිරීමට කළ හැකි එක ෙදයක්  තමයි, ඒ මත 
යම් කිසි බද්දක් පැනවීම. ඒකත් පමිතිකරණ  මණ්ඩලයට දැම්මා 
නම් විෙද්ශීය ෙටලි නාට්යවලටත් එකම පමිතියක් හම්බ ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙම් කියන්ෙන්, ජනතාව 
ඉල්ලන ෙදය ෙදනවාය කියලා ෙන්. එෙහම එකක් නැහැ. 
ජනතාවට ෙහොඳ ෙදය දුන්ෙනොත්  ජනතාව ෙහොඳ ෙදය ගන්නවා.  
දැන්  රාතී 7.00 - 9.30 අතර කුණු ජහ ජරාව ෙපන්වනවා ෙවනුවට 
ෙහොඳ ෙද්වල් ෙපන්වලා බලන්න ෙකෝ. මිනිස්සු බලන්ෙන් නැද්ද?  
මිනිස්සු "ඔෂින්" බැලුෙව් නැද්ද?  මිනිස්සු "යෙශෝරාවය" බැලුෙව් 

නැද්ද? මිනිස්සු "කඩුල්ල" බැලුෙව් නැද්ද? ඒ ෙවලාවට මිනිස්සු 
television off  කළාද? ෙහොඳ  ෙදය දුන්ෙනොත් මිනිස්සු ෙහොඳ ෙදය 
ගන්නවා. ඒ නිසා "මිනිසුන්ෙග්  රුචිකත්වය ෙමයයි" කියන ලාභ   
තර්කයට එන්න එපාය කියා අප ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙටලි නාට්ය ක්ෙෂේතෙය් ළමා 
අංශය ගැන මා  කරුණක් කියන්නට කැමතියි. ෙම් ගැන ජනමාධ්ය 
අමාත්යතුමා මැදිහත් වනවා නම් ෙහොඳයි කියා මම හිතනවා. 
ෙමොකද, එතුමාටත් ෙම් ගැන සංෙව්දීකමක් ති ෙබනවා, එතුමාත්  
තාත්තා ෙකෙනක් නිසා. අද ෙටලි නාට්ය ක්ෙෂේතෙය් ළමයින් 
සම්බන්ධව කාටූන්, සිංදු ආදී වශෙයන් ළමයින්ට අදාළ කලාව 
පිළිබඳව කිසිම ආකාරයක කිසිම නාලිකාවක මැදිහත්වීමක් නැහැ. 
ඒවා අයාලෙය් යනවා. මා  හැම දාම කියන ෙදයක් තමයි කා ටූන්. 
ෙම්වා වංසගතයක්. ඒවා ෙය් තිෙබන්ෙන් යුද්ධ කරන එක විතරයි. 
මා  නම කියන්න යන්ෙන් නැහැ. ඉන්දියාෙව් නිෂ්පාදනය කරන 
ලද එක කාටූන් එකක් ෙපන්වනවා. ඒක ෙහොඳයි. ඒක අෙප්  රෙට් 
සංස්කෘතියට කිට්ටු  එකක්. මම කාටූන් එෙක් නම කියන්න 
යන්ෙන් නැහැ. ඒක අෙප් රෙට් පුරාවෘත්තයට සම්බන්ධ එකක්. 
අෙනක් කාටුන්  ඔක්ෙකොම තිෙබන්ෙන් මිනිස්සු මරන ඒවා; යුද්ධ 
කරන ඒවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ළමා නාට්ය,  ළමා 
චිතපට  ගැන  කියන්න  ඕනෑ.  ඔබතුමා  බලන්න,  මම නම 
කියලාම කියනවා. ඒෙක් කිසි පශ්නයක් නැහැ. "ෙහෝ ගාන 
ෙපොකුණ" කියන  චිතපටය ආවා,  දරුවන්  ෙවනුෙවන්. ඒෙකන් 
දරුවන් ෙකොපමණ ආශ්වාදයක් විඳිනවාද? ෙකොච්චර ෙහඳයිද ඒ 
වාෙග් චිතපට හැෙදන එක? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ළමා 
නළුවන්ව අද සුවිශාල වශෙයන්  exploit  කරනවා.  ඇත්තටම 
ඒෙගොල්ලන්ට විශාල පීඩනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
දවස්වල විකාශනය වන ෙටලි නාට්යයක ළමා නළුෙවකුත් ඒක 
පුවත් පත්වලට කියා තිෙබනවා මා දැක්කා. ඒක ෙවනම  
පැත්තක්. මම විෙශේෂෙයන් ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් 
ෙමයයි. ඔබතුමන්ලාෙන් බලපත ෙදන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාෙන්            
ඒවා නියාමනය කරන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් හැම රූපවාහිනී 
නාලිකාවකටම ෙම් සම්බන්ධව වග කීමක්, යම් කිසි නිර්ෙද්ශ 
පමාණයක්   ෙදන්න, අනිවාර්යෙයන්ම  ළමා අංශයක් සකස් කළ 
යුතුයි, ඒ  සඳහා  ළමයින් ගැන  ෙත්රුම් තිෙබන  කලාකරුවන් 
සම්බන්ධ කර ගත යුතුයි  කියන එක ගැන. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අද වැඩිපුර කථා කෙළේ, 
චිතපට, ෙටලි නාට්ය  සහ ෙව්දිකා නාට්ය කියන ක්ෙෂේත  ගැන.  
ෙව්දිකා නාට්ය ක්ෙෂේතය  තවම සමාගම්කරණයට  ලක් ෙනොවුණු 
ක්ෙෂේතයක්. තවමත් ඒවා  ඇ  ෙඟ් ගායට, ඇ ෙඟ් වුවමනාවට  
රඟපාන  නළු නිළියන් මත රඳා පවතින එකක්.  තවම  ඒක  
 චිතපට වාෙග් ෙටලි නාට්ය වාෙග් විශාල ෙකොම්පැනි අතට ගිහින් 
නැහැ. අද ඇත්තටම ෙකොළඹ ෙක්න්දීය කර ගත්ෙතොත්, ෙව්දිකා 
නාට්යවලට පවණතාවක්,  ෙපොඩි  වසන්තයක්  කියන්න  පුළුවන් 
වාෙග් තත්ත්වයක් තිෙබනවා. නමුත් පශ්නය තිෙබන්ෙන්  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් එකම ෙව්දිකා 
නාට්යයකටවත් දර්ශන  වාර  දහයක් පහෙළොවක් කර ගන්නට 
බැරිවීමයි. ෙමොකද, ඒවාෙය් පමිතියට වඩා, ඒවාෙය් 
ගුණාත්මකභාවෙය් පශ්නයට වඩා -එෙහම ඒවාත් තිෙබනවා- 
තිෙබන  ෙදය තමයි, නිෂ්පාදන වියදම දරන්නට අමාරු වීම.  ගරු 
ඇමතිතුමා වශෙයන් ඔබතුමා දන්නවා ඇති, ෙම් ෙව්දිකා නාට්ය 
ෙගොඩක් කරන්ෙන්  තරුණ අය බව.  ඇ ෙඟ් ගායට කරන අය 
ඉන්ෙන්. ෙම් ෙව්දිකා නාට්ය සම්බන්ධ පුහුණු වීෙම් අවස්ථා ගැන 
ගරු මන්තීවරුන් ගණනාවක්  කථා කළා. ෙකොළඹ නගරෙය් 
පුහුණු වීමට තිෙබන  අවස්ථා ඉතාම අඩුයි.  ඔබතුමන්ලා  මැදිහත් 
ෙවලා   ෙකොළඹ නගරය ෙක්න්දීයව තිෙබන  -පාදුක්ක, 
ෙහෝමාගම පැත්ෙත් ෙනොෙවයි- ෙකොළඹ  නගරෙය් තිෙබන  පාසල් 
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කීපයක්  පාසල් නිවාඩු කාලෙය් ෙහෝ  ෙම් අයට කුඩා මුදලකට  
අරෙගන ෙදන්නට පුළුවන් නම්  ෙම් අයට  පුහුණුවීම් කරන්නට 
අවස්ථාව ලැෙබනවා.  ෙව්දිකා නාට්යය ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන්  
ඒ කාරණය සඳහන් කරමින් අවසාන වශෙයන් පුංචි ඇගයීමක් 
කරන්නට ඕනෑ.  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු මන්තීතුමනි,  පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවසර ෙදන්න.  

ගරු මන්තීතුමාට අපි ෙම් කාරණය කියන්නට කැමතියි. 
විෙශේෂෙයන් ගරු අමතිතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන්,  ගරු 
අගමැතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් පසුගිය කාල ෙය් පත්කරපු ආංශික  
අධීක්ෂණ  කාරක සභා කමය යටෙත් ෛනතික සහ  මාධ්ය 
කටයුතුවලදී  තීන්දු කර තිෙබනවා, ඒකාධිකාරිත්වය බිඳින්න 
ඔබතුමා කියපු  rating  කමය. ඒ වාෙග්ම  ඒවා නියාමනයක් 
කරන්න,  ඉංගීසි චිතපට, ෙදමළ චිතපට, ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය 
කරන චිතපට නියාමනය කරන්න තීරණය කළා.  දැන් අපි ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ ආරම්භ කරලායි තිෙබන්ෙන්. 

   
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙද්ශීය ෙටලි නාට්ය ශිල්පී 

එකමුතුව විසින් රජයට ඉදිරිපත් කරනු ලබන ෙයෝජනාවලියත්, 
සංස්කෘතික අවකාශ තුළ උද්ගතව ඇති ගැටලු ෙකෙරහි රාජ්යෙය් 
අවධානය ෙයොමු කර වීම සඳහා කලාකරුවන් විසින් සකස් කරන 
ලද ලියවිල්ලත්,  සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යාංශයට නිසි 
තැන ලබා ෙදමු කියන සිරස්තලය යටෙත්  ඇති  ලියවිල්ලත් මා 
සතුව තිෙබනවා.   

අද සංස්කෘතික කටයුතු ආයතන තුනකට ෙබදීම නිසා ෙම් 
ක්ෙෂේතය තුළ සුවිශාල බිඳ වැටීමක් ෙවලා තිෙබනවාය කියා රජය 
පිළිගත යුතුයි. ඇත්තටම ෙම් අංශ කළමනාකරණය කරන්න බැරි 
තරමට කඩා දමලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් අංශ සියල්ල එක 
ඇමතිවරෙයක් යටතට ගත යුතුයි. එෙහම නැතිව ෙම් ආයතන 
කරෙගන යන්න බැහැ, මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කලාකරුවන් සකස් කර තිෙබන දීර්ඝ ලියවිල්ලත්, 
ජනාධිපතිවරණය ආසන්නෙය්දී  පුරවැසි බලය සංවිධානය විසින් 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට සහ කලාකරුවන්ට ඉදිරිපත් 
කරන ලද  ලියවිල්ලත් ඇතුළුව මා  ඉහත සඳහන් කළ ලියවිලි  
ඔබතුමාෙග් අවසරය මත හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන 
ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. එම ලියවිලි මම සභාගත* කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් පුංචි 
ඇගයීමකුත් කරන්න ඕනෑය කියලා මම හිතුවා. ෙද්ශපාලන 
පිරිහීම්, පරිපාලන පිරිහීම් සියල්ල එෙසේ තිබියදීත් ජාතික 
රූපවාහිනීය ෙපොදුෙව් පසුගිය කාලෙය් පවත්වා ෙගන ගිය සංගීත 
වැඩසටහන්  පිළිබඳවත් කියන්න ඕනෑ. පසුගිය කාලය පුරාම, 
ආණ්ඩු ෙවනසකින් ෙතොරව - ඒක කියන්න ඕනෑ- සැලකිය යුතු 
පමිතියකට ඔවුන් ඒ වැඩ සටහන් පවත්වා ෙගන ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම ෙම් දිනවල මෙහේෂ් නිශ්ශංක   සහ 
ජයමිනි කියන ෙදෙදනා ඉදිරිපත් කරන "සිහිනයකි රෑ" වැඩ 
සටහන අගය කිරීමක් කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අපි නිශ්චිත වශෙයන් ඉල්ලා සිටි              
ෙදමළ මාධ්ය සම්බන්ධව ෙමන්ම, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය යටෙත් ෙටලි නාට්ය ක්ෙෂේතෙය් කලින් සිදු වුණු 
වංචා පිළිබඳව ෙසොයා බලන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම, 
ෙටලි නාට්ය පමිතිකරණ ජාතික ආයතනයක් පිහිටුවීම පිළිබඳව 
සහ ratings පිළිබඳව ජාතික නියාමන සභාවක් පිහිටුවන්න  කියන 
ෙයෝජනා ගැන ඔබතුමා පාෙයෝගික පියවර ගනීවිය කියා විශ්වාස 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා, ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අරවින්ද් කුමාර් මන්තීතුමා.  

 
 

[பி.ப. 6.11] 
 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

எனக்குப் ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் ெகா த்ததற்காக 
உங்க க்கும் கைல, கலாசாரம் ெதாடர்பான இந்த 
ஒத்திைவப் ேவைளப் பிேரரைணைய அைவக்குச் சமர்ப்பித்த 
ெகளரவ உ ப்பினர் அ ர திஸாநாயக்க அவர்க க்கும் 
என  நன்றிையக் கூறிக்ெகாண்  இைவ ெதாடர்பான ஒ  
சில க த் க்கைள ன்ைவக்கலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.  

கலாசாரம் என்ப  இன்  உலகிேல ற் க்கணக்கான 
நா களிேல ஆயிரக்கணக்கான இனங்க க்கு மத்தியிேல 
ெவவ்ேவ  விதமாகக் காணப்ப கின்ற . இந்த இனங்கள் 
தங்கள  ேதைவக்ேகற்ப கலாசாரத்ைதப் ேபணிப் பா காத்  
வ கின்றன. அந்தவைகயிேல இந்த நாட் ேல வா ம் சிங்கள, 
தமிழ், ஸ் ம் இனங்க க்கிைடயில் அைவ 
ேவ ப கின்றன. ஒவ்ேவார் இன ம் தத்தம  
ச கத்திற்ேகற்ப கைல, கலாசார வி மியங்கைளக் 
கைடப்பி த்  வ கின்ற . ஆனால், எவ்வைகயில் 
பார்த்தா ம் ஒவ்ேவார் இனத்தின் கைல, கலாசார ம் 
ஈற்றிேல மனித ேநயத்ைத ம் நற்பண் கைள ம் நல்ல 
வழிகாட்டல்கைள ேம எமக்குச் ெசால் க்ெகா க்கின்றன. 
ஆனால், தற்ேபா  இந்த நாட் ல் நைடெப ம் சில 
நிகழ் கைளப் பார்க்கின்றேபா  எம  கைல, கலாசார 
வி மியங்களி ந்  நாம் விலகிச் ெசல்கின்ேறாமா என்ற 
சந்ேதகம் எ கின்ற . நாம் எம  பாரம்பாிய 
கலாசாரத்தி ந்  விலகி, ேமைலத்ேதய கலாசாரத்ைத 
ேநாக்கிச் ெசல் கின்ேறாேமா என்  எண்ணத் 
ேதான் கின்ற . நாங்கள் நாளைடவில் எம  கைல, கலாசார 
வி மியங்கைள ற்றாக மறந் விட் , ேமைலத்ேதய கைல. 
கலாசாரங்கேளா  சங்கமித்  வி ேவாேமா என்ற பீதி ம் 
பய ம் கைல. கலாசாரத்ைதப் பற்றிச் சிந்திக்கும் அல்ல  
அவற்ைறக் காப்பாற்றேவண் ெமன்  எண் ம் எம்ைமப் 
ேபான்ேறாாின் மனதில் இயல்பாகேவ எ கின்ற .  

இன்  நான் பிரதிநிதித் வம் ெசய் ம் மைலயகத்தில் 
ஒ விதமான கைல, கலாசார, வி மியங்கள் 
நைட ைறப்ப த் கின்ற அேதேநரத்தில், இந்த நாட் ேல 
தமிழர்கள் அதிகமாக வாழ்கின்ற வடக்கு, கிழக்குப் 
பகுதிகளிேல இன் ெமா  பாணியிலான கைல, கலாசார, 
வி மியங்கள் நைட ைறப்ப த்தப்ப வைத நாங்கள் 
காண்கின்ேறாம், மைலயகத்ைதப் ெபா த்தளவிேல, 
தற்ெபா  எம  பாரம்பாிய கைலகளான தப் , உ மி, 

419 420 

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

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 
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உ க்கு, கும்மிய , ேகாலாட்டம், காமன்கூத்  ேபான்ற 
கைலகளி ந்  எம  மக்கள் விலகிப்ேபாவேதா , இவற்ைற 
அநாகாிகம் என்ற கண்ேணாட்டத்ேதா  பார்க்கும் ஒ  
கலாசார ம் மிக ேவகமாகக் கால்பதித்  வ வைத நாங்கள் 
விசனத்ேதா  பார்க்கேவண் ள்ள . அேதேநரம் இன்  
எதற்கு எ த்தா ம் நாகாிகம் என்ற ேபார்ைவயிேல 
ேமைலத்ேதய இைசகைளக் கிரகித் க்ெகாள்வ ம் 
ேமைலத்ேதய இைசக் க விகேளா  சங்கமித் ப்ேபாவ ம் 
ஒ  திய பாணியாக மாறிக்ெகாண்  வ வைத ம் நாங்கள் 
விசனத்ேதா  பார்க்க ேவண் ள்ள . 

இன்  தமிழ் சினிமா மற் ம் தமிழ்த் ெதாைலக்காட்சி 
நாடகங்கள் ேபான்றவற்றில் காணப்ப ம் பாாிய கலாசாரப் 
பின்னைடைவக் கவைலேயா  பார்க்க ேவண் ள்ள . 
ஏெனனில் இன்  எம  நாட் ல் தமிழ் மக்கைளப் 
ெபா த்தவைரயில் அவர்கள் தமிழ்நாட் ன் சினிமா 
ெதாடர்பாகேவ மிக அதிக ஈ பாட்ேடா  ெசயற்ப வைதப் 
பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . அந்த வைகயில் எம  
கைல, கலாசாரம் ேபண க்கு இன்  தமிழ்நாட் ன் 
சினிமாவிேலேய நாங்கள் தங்கியி க்கும் ஒ  நிைலைம 
ஏற்பட் க்கின்ற . ஆனால், தமிழ்நாட் ன் ெதாைலக்காட்சி 
நாடகங்கைளப் பார்க்கும்ேபா  அைவ அைனத் ம் ேபாட் , 
ெபாறாைம மற் ம் கு ம்பங்கைளப் பிாிக்கும் வைகயிேலேய 
அைமந் ள்ளன. தமிழகத்தி ள்ள எந்தெவா  ெதாைலக்காட்சி 
நி வனத்தின் நிகழ்ச்சிைய எ த் க்ெகாண்டா ம் அ  எம  
கலாசாரத் க்கு ஏற்ற வைகயிேல இல்ைல. ஆனால், 
பார்ப்பதற்கு மிக ம் இரசிக்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற ; 
ெபா ேபாக்கு அம்சங்கைளக் ெகாண்டதாக இ க்கின்ற . 
நா ம் ஒ சில சமயங்களிேல ேநரம் கிைடக்கும்ேபா  
அவற்றிைனப் பார்க்கின்ேறன். அவற்ைறப் பார்க்கும்ேபா  
இந்தியாவிேல இவ்வாறான ஒ  கலாசாரம்தான் 
நில கின்றதா? இந்தியக் கு ம்பங்கள் மத்தியிேல 
இவ்வாறானெதா  ெசயற்பா தான் நில கின்றதா? என்  
என் ள்ேளேய ேகள்விகள் எ ப்பிக்ெகாண்ட பல 
சந்தர்ப்பங்கள் இ க்கின்றன. இவ்வாறான நாடகங்கைள 
எம  க் கு ம்பத்தவ ம் ஆவேலா  பார்த்  இரசித்தா ம் 
அவற்றி ந்  எம  கைல, கலாசாரத்ைத உயர்த்தக்கூ ய 
அல்ல  நல்ல விடயங்கைள உள்வாங்கக்கூ ய வைகயில் 
எ ம் இல்லாத  கவைலைய ம் ேவதைனைய ம் 
த கின்ற .  

எம  ச கத்தில் சிறந்த கைலஞர்கள் இைலமைறகாயாக 
இ க்கின்றார்கள். அவர்களில் சினிமா ந கர்கள், 
ெதாைலக்காட்சி ந கர்கள், நல்ல ேமைட நாடகக்  
கைலஞர்கள் ேபான்ேறார் இ க்கின்றார்கள்; இயல், இைச, 
நாடகம் ேபான்ற த்தமிழிேல நல்ல பாண் த்தியம் ெபற்ற 
கைலஞர்க ம் பைடப்பாளர்க ம் இ க்கின்றார்கள். ஆனால், 
அவர்கைள இனங்காணக்கூ ய அல்ல  அவர்கைள 
இனம்கண்  உயர்த்தக்கூ ய வைகயிலான சாதகமான 
ெசயற்பா கள் எ ம் இல்ைல. இந்த விடயத்தில்  

ரதி ஷ்டவசமான, அவலகரமான ஒ  நிைலைமேய 
இ க்கின்ற . எனேவ எம  ச கத்தில் இைலமைறகாயாக 
இ க்கும் கைலஞர்கைள இனங்கண்  ஊக்குவிக்க ேவண் ம்; 
அவர்க க்கு நாம் சாியான களம் அைமத் க் ெகா க்க 
ேவண் ம்; அவர்களின் திறைம, ஆற்றல், ஆக்கங்கள் மற் ம் 

யற்சிக க்குக் ைகெகா க்க ேவண் ம். ஏெனனில் 
இவ்வாறானவர்க க்குக் ைகெகா ப்பதற்காக எவ ேம 

ன்வ வதில்ைல. அேதேநரம் ஏைனயவர்கள் 
ன்வ கின்றார்கள் இல்ைல என்பதற்காக நாங்கள் 

அவர்கைள ஓரம்கட்ட யா ; ஒ க்கிைவக்க யா . 

ஒவ்ெவா  ச கத் க்கும் அதன  கைல, கலாசார 
வி மியங்கைளக் கட் க் காப்பாற்ற ேவண் ய ெபா ப்   
இ க்கின்ற .  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Sir, please give me two more minutes. 

அந்தவைகயிேல, அவற்ைறக் கட் க் காப்பாற்ற 
ேவண் ெமன்றால் அரசாங்கம் உதவி ெசய் ெகா த்  
அவர்கைள ஊக்குவிக்கேவண் ம். எனேவ, சகல 
இனங்கைள ம் சமமாக மதித்  அைனவ க்கும் சமனான 
வாய்ப்  வழங்கப்பட ேவண் ம். இதற்கு அரசாங்க ம் 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர் அவர்க ம் தகுந்த 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளேவண் ம். இங்ேக 
இவ்வாறான விடயங்களிேல எல்ேலாேரா ம் இைணந்  
ெசயற்படக்கூ ய ெகளரவ அைமச்சர் கயந்த க ணாதிலக்க 
அவர்கள  தைலைமயில் உள்ள ஓர் அைமச்ைச நாங்கள் 
ெபற்றி ப்ப  உண்ைமயிேல எமக்குச் சந்ேதாசத்ைதத் 
த கின்ற . அவர் இவ்வாறான கைலஞர்கைள ஊக்குவிக்க 
ஆக்க ர்வமான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாெரன்ற 
நம்பிக்ைக எனக்கி க்கின்ற . எனேவ, எம  கைலஞர்கைள 
ஊக்குவிக்க ஆக்க ர்வமான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன அவாிடம் நான் தாழ்ைமயாகக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Sir, please give me one more minute. 

கைலஞர்கள  வாழ்க்ைக மிக ம் ேசாகத் டன் 
கூ யெதன்  ெபா வான ஒ  க த்  இ க்கின்ற . 
அவர்கள் தங்கள  திறைமயினால் ஏைனயவர்கைள 
மகிழ்வித்தா ம், அவர்களின் வாழ்வாதார நிைல மிக 
அவலகரமானதாகேவ உள்ள . ஏழ்ைமயிேல வண் , 
ெசாந்த  வாசல்கூட இல்லாத ஒ  நிைலைமயிேலேய 
அவர்கள் பலாின் வாழ்க்ைக க்கு வ கின்ற . இ  
கைல, கலாசாரங்களின் ேபண க்குச் சாதகமான ஒ  
நிைலைமயல்ல! எனேவ, தமிழ்க் கைலஞர்கைள ம் 
அரவைணத் , ஏைனய கைலஞர்க க்குக் கிைடக்கும் 
வாய்ப் க்கள் அவர்க க்கும் கிைடக்கும் வைகயிேல 
ஆக்க ர்வமான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ளேவண் ம், 

ன்  ‘அத்தி த்தாற்ேபால்’ ஆங்காங்ேக ஒ  சில தமிழ்த் 
திைரப்படங்கள் இலங்ைகயிேல தயாாிக்கப்பட்  
ெவளியிடப்பட்டன. ஆனால், அைவ வந்த ேவகத்திேல 
மைறந்  ேபாயின என்பைத மிக ம் ேவதைன டன் 
குறிப்பிடேவண் ள்ள . இந்த நிைலைம மாறேவண் ம்.  
எம  நாட் ல் தயாாிக்கப்ப ம் ெதாைலக்காட்சி 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

நாடகங்க க்குக் ைக ெகா க்கேவண் ம். ேமைட 
நாடகங்க க்கு நாங்கள் உரம் ேசர்க்கேவண் ம். 
மைறந் வ ம் மைலயகக் கைல, கலாசாரங்க க்குப் 

த் யிரளிக்க ேவண் ம்.  எம  கைல, கலாசார வி மியங்கள் 
பா காக்கப்ப ம் வைகயில் இயல், இைச, நாடகம் ஆகிய 

ைறகைள ேமம்ப த்த அைனத்  நடவ க்ைககைள ம் 
ேமற்ெகாள்ளேவண் ெமனக் ேகட் , நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். 
 

 
[6.24p.m.] 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Hon. Presiding Member, thank you for giving me this 

opportunity to speak on this Adjournment Motion. As a 
practicing Muslim, I have not gone to the theatre for a 
long period nor have I seen many dramas.  However, I 
would like to explain why I speak on this Motion. As you 
know, today most of the cinemas in our country are 
closed; we do not come across many dramas today and 
people do not watch them. We have to find out the reason 
for this.  

My argument is, today, almost in every house we see 
Dish TV. This Dish TV is ruining not only the chances of 
films being screened but also plays being staged in the 
theatres. The reason is, Rupavihini, ITN or any other local 
channel always wind up their programmes by about 10.00 
or 11.00 in the night. But this particular Dish TV goes on 
for 24 hours. Between 6.00 p.m. and 10.00 p.m. - the time 
when children are supposed to do their studies and engage 
in their spiritual activities - today they are not studying or 
engaging in their spiritual activities and their eyes are 
glued to the Dish TV. This is how they ruin their lives. 
Today, our Rupavahini,  ITN and the other local channels 
are showing cricket matches giving commentaries. There 
are so many companies which are advertising through 
these channels. But today what has happened to our local 
channels? Today, even I have Dish TV at home. 
Unfortunately, we are watching the cricket matches which 
are played in Sri Lanka through Dish TV. This is what is 
happening today. All these are illegal. The Government is 
not at all benefited by this.  

Therefore, I request the Hon. Minister to look into this 
and sensor them. Films are shown through Dish TV 
throughout the day - all 24 hours. They are all rotten films 
which are not suitable for youngsters. The young 
generation is wasting their time by watching these films. 
They are not studying. Some children watch them even 
after midnight. Many problems have been created because 
of this Dish TV. Every religion has a culture; every caste 
has a culture. As Muslims, we have got so much of 

cultural events, but today, they are not practiced. 
Younger generation from all the religions are not at all 
interested in respecting their culture because of this rotten 
TV.  Earlier, in Sri Lanka, we had good dramas and good 
films and people have been watching these.  But those are 
not available today.  Earlier, the general public after a 
long hard work, used to go to see a film for three hours 
which is a good rest for them. But, today, it is not there. 
That three hours,  they spend on watching Dish TV or 
they are engaged in some other activity by which so 
many problems have  cropped up.  

I think to safeguard all these, our Hon. Minister must 
look into this Dish TV issue and sensor that; and bring 
that to the attention of the Government. By doing that, 
not only the film industry will develop and poor artistes 
will be benefitted,  but also the culture of all religions 
will be saved. If  you can control this, I think, in future, 
like our good old days, we can go back to a system of 
staging cultural shows. I do not think that we have any 
cultural shows today. There are no artistes who are 
prepared to take part in them because they are poorly 
paid.  

So, these things must be taken into consideration. 
Especially the two factors, the religion and the culture 
must be maintained by helping the artistes. Then to save 
the future young generation, they should be encouraged 
to do their studies properly and not watch these bad films. 
The Dish TV must be brought under the control of the 
Ministry and a censorship must be imposed in order to 
save the people. 

Thank you very much. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. 

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වූෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2016 මාර්තු 08 දින සභා සම්මතිය 

අනුව, 2016 සැප්තැම්බර් මස 09 වන සිකුරාදා පු. භා. 10.30 වන 
ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 
அப்ெபா , பி.ப.6.30 மணியாகிவிடேவ மாண் மிகு தைலைம 

தாங்கும்  உ ப்பினர்  அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா  
மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம்,  அதன  2016 மார்ச் 08ஆந் ேததிய 
தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2016 ெசப்ெரம்பர் 09, ெவள்ளிக்கிழைம .ப. 
10.30 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
It being 6.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 
Parliament adjourned accordingly until 10.30 a.m. on Friday, 09th 

September 2016  pursuant to the Resolution of Parliament of 08th 
March, 2016.  
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[ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා] 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 



පාර්ලිෙම්න්තු විවාද 
(හැන්සාඩ්) 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
(ஹன்சாட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

නිල වාර්තාව 
அதிகார அறிக்ைக 
OFFICIAL REPORT 

 

246 වන කාණ්ඩය - 4 වන කලාපය  
ெதாகுதி 246 - இல. 4 
Volume 246 -  No. 4 

2016 සැප්තැම්බර් 09 වන සිකුරාදා 
2016  ெசப்ெரம்பர் 09, ெவள்ளிக்கிழைம  

 Friday, 09th September, 2016  





පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 

මහජන බැංකුෙවහි ඩිජිටල්කරණයට අදාළ දෘඪකාංග මිලදී ගැනීම 
 
කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කම්කරු නිලධාරින්ෙග් වැඩ වර්ජනය: 

කම්කරු  හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා රාජ්ය අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 
ෛවද්ය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 

පළමුවන වර කියවන ලදී 
 
පැරිස ්ගිවිසුම අපරානුමත කිරීම 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

Purchase of Hardware for Digitalization of People’s Bank 
 
LABOUR OFFICERS’ STRIKE IN DEPARTMENT OF LABOUR:  

Statement by State Minister of Labour and Trade Unions Relations   
 
MEDICAL (AMENDMENT) BILL: 

Read the First time 
 
RATIFICATION OF THE PARIS AGREEMENT  

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 

மக்கள் வங்கியின் ஜிடல் திட்டத் க்கான வன்ெபா ள் ெகாள்வன  
 
ெதாழில் திைணக்களத் ெதாழில் அதிகாாிகளின  ேவைலநி த்தம் : 

ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் இராஜாங்க அைமச்சாின  கூற்  
 
ம த் வம் (தி த்தம்) சட்ட லம் : 

தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 
பாிஸ் உடன்ப க்ைக ஒப் தலளித்தல் 
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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.,   

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

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 

පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2013 
වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධි) හා මාධ්ය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.   
 

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

 
ගරු 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, 1978 අංක 16 දරන 

විශ්වවිද්යාල පනෙත් 27(1) වගන්තිය යටෙත් උසස් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යවරයා විසින්, විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් නිර්ෙද්ශය සහිතව, ශී ලංකාෙව් අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලය 
පිහිටුවීම සම්බන්ධෙයන් සාදන ලදුව 2016 ජූනි මස 29 දිනැති 
අංක 1973/28 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද 
නියමය මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම නියමය අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.   
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය සඳහා ජාතික අය වැය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ 
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

 

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

 
2015 අංක 16 දරන විසර්ජන පනෙත් 6(1) වැනි වගන්තිය යටෙත් 
2016.08.10 දිනට ජාතික අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 
240 යටෙත් පරිපූරක සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා වගකීම් ව්යාපෘතිය 
මගින් සිදු කරන ලද පරිපූරක ෙවන්කිරීම-2016 - [මුදල් අමාත්යතුමා 
ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
  
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු වජිර අ ෙබ්වර්ධන මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - 

னர்வாழ்வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
Hon. Deputy Speaker, I present - 

1.    a petition received from Mr. A. Selasteenruban of 
No.525/8, Trincomalee Road, Batticaloa and  

2.    a petition received from Mr. M.C.A. Razeed of 
Kapurady Road, Kattankudi. 

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் 

இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මීගමුව, 3 කුරණ, මංගල 

පාර, අංක 30 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එස්.ඊ.ෙජ්. පනාන්දු 
මහතාෙගන් ලැබුණ ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

425 426  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා (තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා 
මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ப் விேஜேசகர - தபால், தபால் ேசைவகள் 
மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Duleep Wijesekera  - Deputy Minister of Post, 
Postal Services and  Muslim Religious Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි. 

(1)    රාගම, ෙත්වත්ත පාර, අංක 629/167 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ෙජ්.ජී. ගුණදාස මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2)    ෙගෝනවල (බ.ප.), සපුගසක්න්ද පාර, අංක 612 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එන්.ඒ. ජයවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

පහ පිළිගන්වමි. 
(1)   පානදුර, මහවිල ආදර්ශ මාවත, අංක 127සී දරන 

සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී.ආර්. දයාවංශ ෙපෙර්රා මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)    ෙදොඩන්ෙගොඩ, ගල්කැටමුල්ල, පහන්වත්ත II, අංක 238/24 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙජ්. මුණසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;  

(3)     මතුගම, යටෙදොලවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්.ෙක්. 
යසවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;                                                  

(4)      මතුගම, යටෙදොලවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්.ෙක්. 
යසවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  සහ      

(5)     ෙමොරටුව, එෙගොඩ උයන, ෙමෝදර පාර, අංක 282/1 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.එස.් ඊබාහිම් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
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, මම කිතුල්ගල, තැලිගම, 

තුංකිඳ, ගෙන්පල්ල පාර, අංක 27 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි 
බී.වී.සී.පී. සමරසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම 
පිළිගන්වමි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙපොතුවිල් - පී/19, 

පසරිච්ෙචනායි, අතිහාරි පාර යන ලිපිනෙයහි පදිංචි පී. සබුරා 
උම්මා මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
      

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි. 

(1) වංචාවල, කළෙහ, ශී ගුණරතන මාවත, පතිනාවත්ත යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි චන්දසිරි රණධීර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2) නාවලපිටිය, ගම්ෙපොල පාර, අංක 38 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඩී.ෙක්. අළුත්ෙග් මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා  -  පැමිණ නැත. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමොනරාගල වාරිමාර්ග 

අධ්යක්ෂ කාර්යාලෙය් ෙසේවය කරන ආර්.එම්.එම්. දිනූස අසංක 
චන්දසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බණ්ඩාරගම, අටුළුගම, 

අඹගහවත්ත, අංක 52/ඩී දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි අබ්දුල් රසිදු 
ෆාසිමා රාලි මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මහියංගණ, බ/මහියංගණ 

ජාතික පාසෙල් ෙසේවය කරන සුදන්ත රත්නායක මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා (කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர - ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க 
உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera - State Minister of Labour 
and Trade Unions Relations) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගල්කිස්ස, ශාන්ත ෙම්රි 

මාවත, අංක 39 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි රෂීඩ් කෆූර් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

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

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

Petitions. 

  
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 1-490/'16 - (2), ගරු කනක ෙහේරත් මන්තීතුමා. 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා 

සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 
සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 2-734/'16 - (1), ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
Sir, on behalf of the Prime Minister, Minister of 

National Policies and Economic Affairs, 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. 

 
 උතුරු මධ්යම අධිෙව්ගී මාර්ග ව්යාපෘතිය: පගතිය 

வடக்கு மத்திய அதிேவக ெந ஞ்சாைல நிர்மாணம் : 
ன்ேனற்றம் 

CONSTRUCTION OF NORTHERN CENTRAL EXPRESSWAY: 
PROGRESS 

 785/’16 
3. ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 

(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(1) : 

(අ) (i) පසු ගිය රජය විසින් ආරම්භෙය්දී මහනුවර දක්වා 
ඉදිකිරීමට ෙයෝජිතව තිබූ අධිෙව්ගී මාර්ගය, පසුව 
උතුරු හා නැ ෙඟනහිර දක්වා ව්යාප්ත කිරීෙම් 
අරමුණින් "උතුරු මධ්යම අධිෙව්ගී මාර්ගය" නමින් 
වැඩ ආරම්භ කළ බවත්; 

 (ii) 2015 මාර්තු මාසෙය් දී වර්තමාන රජය එහි නම 
ෙවනස ් කර කඩවත ෙකොසහ්ින්න පෙද්ශෙයන් 
වැඩ ආරම්භ කළ බවත්; 

 (iii) ගම්පහ දිසත්ික්කය හරහා එ  ෙඬ්රමුල්ල සිට මීරිගම, 
අෙඹ්පුසස් දක්වා ඉදිකිරීමට ෙයෝජිත පළමු අදියර 
ගම්පහ දිසත්ික්කෙය් ජනතාවට සෘජුවම බලපාන 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම මාර්ගෙයහි නව සැලසුම් හා ගමන් මාර්ගය 
පිළිබඳව අදාළ පෙද්ශවල පදිංචිකරුවන් දැනුවත් 
කර තිෙබ්ද;    

 (ii) මාර්ගය සඳහා අත්පත් කර ගත යුතු ඉඩම් 
හඳුනාෙගන ලකුණු කර තිෙබ්ද; 

 (iii) පදිංචි ඉඩම්, ව්යාපාරික සථ්ාන, කර්මාන්තශාලා, 
ෙපොදු සථ්ාන සහ රජෙය් ඉඩම් ආදී වශෙයන් 
වර්ගීකරණය කර ෙල්ඛනගත කර තිෙබ්ද; 

 (iv) හිමිකම් පරීක්ෂා කිරීෙම් අභියාචනා පැමිණිලි භාර 
ගැනීම හා පරීක්ෂා කිරීම් ආරම්භ කර තිෙබ්ද;  

 (v) තක්ෙසේරු කිරීම් හා වන්දි ෙගවීම් ආරම්භ කර 
තිෙබ්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) මාර්ගය ඉදිකිරීෙම් වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද යන්නත් 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?   
 
 உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) கடந்த அரசாங்கத்தினால் ஆரம்பத்தில் கண்  
வைர நிர்மாணிக்க உத்ேதசிக்கப்பட் ந்த 
அதிேவக ெந ஞ்சாைலைய பின்னர் வடக்கு 
கிழக்கு வைர நீ க்கும் ேநாக்கத் டன், "வடக்கு 
மத்திய அதிேவக ெந ஞ்சாைல" என்ற ெபயாில் 
ேவைலகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2015 மார்ச் மாதத்தில் தற்ேபாைதய அரசாங்கம் 
அதன் ெபயைர மாற்றி  கடவத்த, ெகாஸ்ஹின்ன 
பிரேதசத்தில் இ ந்  ேவைலகைள 
ஆரம்பித்தெதன்பைத ம்; 

 (iii) கம்பஹா மாவட்டத்தி டாக என்ேடர ல்ல 
வில் இ ந்  மீாிகம அம்ேப ஸ்ஸ வைர 
நிர்மாணிக்க உத்ேதசித் ள்ள தலாம் கட்டம் 
கம்பஹா மாவட்ட மக்க க்கு ேநர யான 
தாக்கத்ைத ஏற்ப த் கின்றெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இந்த தியின் திய திட்டம் மற் ம் ெசல் ம் 
வழி பற்றி சம்பந்தப்பட்ட பிரேதசத்தின் 
வதிவாளர்கள் விழிப் ணர் ட்டப்பட் ள் 
ளனரா; 

 (ii) திக்காகச் சு காிக்கப்பட ேவண் ய காணிகள் 
இனங்காணப்பட்  அைடயாளமிடப்பட் ள் 
ளனவா; 

 (iii )  கு யமர்ந் ள்ள காணிகள், ெதாழில் யற்சி 
நிைலயங்கள், ெதாழிற்சாைலகள், ெபா  
இடங்கள் மற் ம் அரசாங்க காணிகள் என்ற 
வைகயில் வைகப்ப த்தி ஆவணப்ப த்தப்பட் 

ள்ளனவா; 
 (iv) உாித் க்கைள பாிசீலைன ெசய்வதற்கான 

ேமன் ைறயீட்  ைறயீ கைள ஏற் க் 
ெகாள்ள ம் பாிசீலைன ெசய்த ம் ஆரம்பிக்கப் 
பட் ள்ளதா; 

 (v) விைலமதிப்பீ  ெசய்த ம் நட்டஈ  ெச த்  
த ம் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) திைய நிர்மாணிப்பதிலான நடப்  நிைலைம 
யாெதன்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Higher Education and 
Highways: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the work of the  expressway originally 
proposed to be constructed up to Kandy by 
the former Government was later 
commenced under the name “Northern 
Central Expressway” with the aim of 
extending it up to the North and the East; 

 (ii) the present Government changed its name 
and commenced the work at Koshinna, 
Kadawatha, in March 2015; and 

 (iii) phase one of this road proposed to be 
constructed through Gampaha District from 
Enderamulla to Mirigama, Ambepussa, 
directly affects the people of Gampaha 
District? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether the residents of the relevant areas 
have been made aware of the new plans and 
the route of this road; 

 (ii) whether the lands to be acquired for the 
expressway have been identified and 
marked; 

 (iii) whether those lands have been documented 
after classifying as residential lands, 
business premises, factories, public places, 
state land et cetera; 

 (iv) whether accepting complaints of appeals on 
inspection of titles and conducting 
inspections have been started; and 

 (v) whether valuation and payment of 
compensation have been commenced? 

(c) Will he also inform this House of the current 
situation with regard to the construction of this 
expressway? 

(d) If not, why? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේය. 

(අ)  (i)  පසු ගිය රජය විසින් උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ග 
ව්යාපෘතිය ෙලස නම් කළ ව්යාපෘතිය යටෙත්, 
පිටත වටරවුම් මාර්ගෙය් ෙයෝජිතව පැවති 
එ ෙඬ්රමුල්ල අන්තර් හුවමාරු මධ්යසථ්ානෙය් සිට 
ගම්පහ, මීරිගම, කුරුණෑගල හරහා දඹුල්ල දක්වාද, 
ෙපොතුහැර සිට මහනුවර දක්වාද, අධිෙව්ගී මාර්ග 
පථයක් සඳහා ශක්යතා අධ්යයන කටයුතු 
ෙකෙරමින් පැවතිණ. පසුව, නව රජය යටෙත් 
ඉහත ව්යාපෘතිය මධ්යම අධිෙව්ගී මාර්ග ව්යාපෘතිය 

ෙලස නම් කළ අතර, සිදු ෙකෙරමින් පැවතුන 
ශක්යතා අධ්යයන කටයුතු නැවත විමර්ශනය 
කිරීමක් සිදු කරන ලදී. එහිදී සාමාජයීය හා 
පාරිසරික බලපෑම් හැකිතාක් අවම වන අයුරින්ද, 
පිටත වටරවුම් මාර්ගෙය් කඩවත අන්තර් හුවමාරු 
මධ්යසථ්ානෙය් සිට ගම්පහ, මීරිගම, කුරුණෑගල 
හරහා දඹුල්ල දක්වාද, ෙපොතුහැර සිට ගලෙගදර 
දක්වාද මාර්ගෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට 
තීරණය කරන ලදී.  

  (ii)      නව රජය යටෙත්, 2015 ජූලි මාසෙය් පිටත 
වටරවුම් මාර්ගෙය් කඩවත අන්තර් හුවමාරුව 
පෙද්ශෙය් සිට ඉහත (අ) (i) යටෙත් සඳහන් කරන 
ලද මධ්යම අධිෙව්ගී මාර්ග ව්යාපෘතිෙය් ඉදිකිරීම් 
කටයුතු සමාරම්භ කරන ලදී. 

  (iii)    මධ්යම අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් පළමු අදියර ෙලස 
කඩවත සිට ගම්පහ හරහා මීරිගම දක්වා වන 
ෙකොටස සමාජයීය හා පාරිසරික බලපෑම් 
හැකිතාක් අවම වන අයුරින්ද, සම්මත ඉංජිෙන්රු 
නිර්ණායකවලට අනුකූල වන අයුරින්ද සැලසුම් 
කර ඇත. එෙමන්ම ෙමම ෙයෝජිත මාර්ගයද 
ගම්පහ දිසත්ික්කය ආවරණය වන අයුරින් සැලසුම් 
කර ඇත. 

(ආ) (i) මධ්යම අධිෙව්ගී මාර්ග ව්යාපෘතිය යටෙත් මහ 
ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් කටයුතු, ව්යාපෘති 
කළමනාකරණ  ඒකකෙය් ඍජු අධීක්ෂණය 
යටෙත් අදාළ පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ෙග්ද පූර්ණ 
සහෙයෝගය සහිතව සිදු කරන ලදී. 

 (ii) ව්යාපෘතිෙය් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීෙම් කටයුතු 
ෙම් වන විටත් සිදු ෙවමින් පවතින අතර, මාර්ගය 
සඳහා අත්පත් කරගත යුතු ඉඩම් හඳුනාෙගන 
සලකුණු කර තිෙබ්. 

 (iii) ව්යාපෘතිය සඳහා පතිසථ්ාපන සැලසුමක් සකස ්
කර ඇති අතර, එහිදී අත්පත් කරගැනීමට නියමිත 
සියලු ඉඩම් වර්ගීකරණය ෙකොට ෙල්ඛනගත කර 
ඇත. 

 (iv) ඉඩම් අත්පත් කරගැනීෙම් කියා පටිපාටියට අනුව, 
38 (අ) ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් කර අවසන් වූ බිම් 
ෙකොටස ්සඳහා හිමිකම් පරීක්ෂා කිරීෙම් අභියාචනා 
පැමිණිලි භාරගැනීම සහ පරීක්ෂා කිරීම් ආරම්භ 
කර තිෙබ්. 

 (v) ඉහත (අ) (iv) හි සඳහන් කළ පරිදි 38 (අ) ගැසට් 
නිෙව්දනය නිකුත් කර අවසන් වූ බිම් ෙකොටස ්
සඳහා තක්ෙසේරු කිරීෙම් කටයුතුද ආරම්භ කර 
පවතින අතර, අභියාචනා පැමිණිලි භාරගැනීම හා 
පරීක්ෂා කිරීම අවසන් වූ පසුව හා 17 නිෙව්දනය 
නිකුත් කිරීෙමන් අනතුරුව වන්දි ෙගවීම ආරම්භ 
කිරීමට නියමිතය. 

(ඇ) (i)  ෙකොටස:   

  කඩවත - මීරිගම  

  මහජන චීන සමූහාණ්ඩුෙව් ණය (Exim Bank 
Loan) යටෙත් ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට 
කටයුතු කර ඇත. ඉදිකිරීම් ෙකොන්තාත් පිරිනැමීම 
සඳහා පසම්පාදන කටයුතු අවසන් වී ඇත. (ණය 
ගිවිසුම අනුමත වන තුරු ෙකොන්තාත්කරු විසින් 
තම මූලධනය ෙයොදවා මූලික ඉදිකිරීම් කටයුතු 
ආරම්භ කර ඇත.) 

 (ii) ෙකොටස: 

431 432 
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  මීරිගම - කුරුණෑගල  

  ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා ෙද්ශීය 
ෙකොන්තාත්කරුවන් ෙතෝරා ගැනීමට අවශ්ය 
පසම්පාදන කටයුතු සිදුෙවමින් පවතී. 

 (iii) ෙකොටස: 

  ෙපොතුහැර - ගලෙගදර  

  ජපාන තානාපති කාර්යාලෙය් සහෙයෝගය මත 
ජපාන Tokyo-Mitsubishi බැංකුව මඟින් 
පිරිනැමීමට ෙයෝජිත  ණය මුදලක් යටෙත් 
මධ්යම අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් III වන ෙකොටස  
ඉදිකිරීම් සඳහා ෙකොන්තාත්කරුවන් ෙතෝරා 
ගැනීම සඳහා පසම්පාදන කටයුතු සිදුෙවමින් පවතී. 

 (iv) ෙකොටස: 

  කුරුණෑගල - දඹුල්ල  

  රජරට නෙවෝදය - පිබිෙදමු ෙපොෙළොන්නරුව 
වැඩසටහන යටෙත් ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ 
කිරීම සඳහා මූලික කටයුතු සිදුෙවමින් පවතී. ෙම් 
සඳහා ණය මුදල් ලබාදීමට මහජන චීන 
සමූහාණ්ඩුෙව් Exim බැංකුව කැමැත්ත පකාශ කර 
ඇති අතර, ඒ සම්බන්ධව අවෙබෝධතා ගිවිසුමක්ද 
අත්සන් කර ඇත. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙම් ෙවන ෙකොට ගම්පහ දිස්තික්කෙය් මීරිගම, වඳුරව සිට 
විල්වත්ත දක්වා ෙකොටසක් - අත් පත් කර ගත්ත කුඹුරු ඉඩම්වල- 
පස් පුරවා, සංවර්ධන කටයුතු සිදුෙවමින් පවතිනවා. මහා මාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් - ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් 
නිලධාරින් - ෙම් ගම්වලට ඇවිල්ලා ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා, 
රජෙය් තක්ෙසේරුව අනුව, පවතින වටිනාකම වාෙග් පස් ගුණයක් 
මුදල් ෙම් ඉඩම්වලට ෙගවනවා  කියලා. නමුත්, දිස්තික් ෙල්කම් 
කාර්යාලයට ගිහිල්ලා බැලුවාම, රුපියල් 35,000ක්, රුපියල් 
40,000ක් වාෙග් ගණනක ඉඳලා, උපරිම වශෙයන් රුපියල් 
75,000ක්, රුපියල් 80,000ක් වාෙග් ගණනක් තමයි ෙගොඩ 
ඉඩම්වලට ලැෙබන තක්ෙසේරුව වශෙයන් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අද 
මිනිස්සු පාරට ඇවිල්ලා, කළු ෙකොඩි ඇදලා උද්ෙඝෝෂණ කරන 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමා ෙම් ගැන දැනුවත්ෙවලා 
තිෙබනවාද? ඒ වාෙග්ම ෙම් තක්ෙසේරු ව ටිනාකම වැඩි කරන්නට 
ෙහෝ ෙමතැනින් ඉදිරියට යන්නට ඔබතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබනවාද? 

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

කරන්ෙන් අපි ෙනොෙවයි. ඒ සඳහා ෙවනම ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් 
තිෙබනවා ගරු මන්තීතුමා. තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
තක්ෙසේරුව අනුව තමයි අපි ඒ ෙගවීම් කරන්ෙන්. මා ඔබතුමාට 
කියන්න කැමැතියි, ෙම් පාර පටන් ගන්නට කලින් විෙශේෂෙයන්ම 
කුඹුරු ඉඩම් පර්චසයක් සඳහා තක්ෙසේරුව තිබුෙණ් රුපියල් 
4,500යි. දැන් අපි කුඹුරු ඉඩම් පර්චසයක් සඳහා රුපියල් 11,000ක් 
ෙගවනවා. මහා මාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම්ක තක්ෙසේරු 
කරන්ෙන් නැහැ. Valuation Department එෙක් තක්ෙසේරුව අනුව 

අපි ෙගවනවා. ඒ අය තක්ෙසේරුවට අකමැති නම් අභියාචනා 
කරන්නත් අවස්ථාව තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්ෙන් ෙම් සඳහා සහෙයෝගය ෙදන්න 
කියලායි.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
අපි සහෙයෝගය ෙදනවා ගරු ඇමතිතුමා. ඒ වාෙග්ම 

දිසාපතිතුමා දැනුම් ෙදනවා,  රුපියල් 5,000 -7,500ක් පමණයි 
කුඹුරු ඉඩම් සඳහා ෙගවන්ෙන් කියලා. නමුත් විෙරෝධතා මධ්යෙය් 
දැන් ඉඳි කිරීම් කරෙගන යනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
"කුඹුරු ඉඩම් සඳහා" කියලා කියන්ෙන්,  කුඹුරු ඉඩම් 

පර්චසයක් සඳහාද?  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔව්, පර්චසයක් සඳහා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ, ඒක සම්පූර්ණෙයන් වැරැදියි. මම කියන්ෙන් තක්ෙසේරු 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙදන ෙතොරතුරු. කුඹුරු ඉඩම් පර්චස් එකක් 
සඳහා රුපියල් 11,000ක් ෙගවනවා.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදෙවනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් ව්යාපෘතිෙය් byroad එකක් සඳහන් 
කරලා තිෙබනවා. වරකාෙපොළ සිට නුවර පාර සම්බන්ධ වන 
ෙකොටෙසේ මීරිගම විල්වත්ෙත් ඉඳලා මීරිගම නගරයට. මම හිතන 
විධියට මීරිගම ආසනෙය් පමණක් බිම් කට්ටි 570ක් නම් කරලා 
තිෙබනවා ෙම්  byroad එක සඳහා. නමුත් දැන් පචාරයක් යනවා,  
byroad එක ඉඳි ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. තක්ෙසේරුව බලන්න 
ගියාම ෙම් ෙකොටස තක්ෙසේරු කරලාත් නැහැ. ඒ නිසා ෙමම 
byroad එක අදාළ වන පුද්ගලයන්ට ඉදිකිරීමක්වත්, වගාවක්වත් 
කරගන්න කිසිදු ආකාරයක හැකියාවක් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙම් ගැන ඔබතුමා දැනුවත්ද? එම අතුරු මාර්ගය ඉදි කරනවාද, 
නැද්ද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැනට ෙමම මාර්ගෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු 

කරන්න තීරණය කර තිෙබනවා. හැබැයි, ෙවනසක් ෙවනවා නම් 
මම ඔබතුමාට දන්වන්නම්. අපි සාකච්ඡා කරලා ෙම් පශ්නය විසඳා 
ගනිමු.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙහොරණ විවිධ ෙසේවා සමුපකාර සමිතිය:  දූෂණ හා 
වංචාකාරී කියාකාරකම් 

ெஹாரண பலேநாக்குக் கூட் ற ச் சங்கம் : ஊழல் மற் ம் 
ேமாச கள் 

HORANA MULTI PURPOSE CORPORATIVE SOCIETY: 
CORRUPT AND FRAUDULENT ACTIVITIES 

    789/’16 
4. ගරු විදුර විකමනායක මහතා 

(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශන්ය - 

(1): 

(අ) (i) ෙහොරණ විවිධ ෙසේවා සමුපකාර සමිතිය සන්තකව 
තිබූ රන් භාණ්ඩ, ෙවන්ෙද්සි කිරීමකින් ෙතොරව 
මුළු ෙතොගය එක් ආයතනයකට අෙළවි කර ඇති  
බවත්;  

 (ii) ගයාන් තුෂාර නමැති මියගිය පුද්ගලෙයකුෙග් 
අත්සන ෙයොදා ෙචක්පත් මාරු කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙපොලිස ් වංචා විමර්ශන අංශයට 
පැමිණිලි කර පරීක්ෂණයක් කිරීමට ගන්නා ලද 
තීරණය ෙම් දක්වා කියාත්මක කර ෙනොමැති 
බවත්; 

 (iii) සහල්, කරවල වැනි දව්යයන් මිලදී ගැනිෙම්දී 
ෙකොමිස ් ගැනීම, මූණගම ගාමීය බැංකු ශාඛාව 
සඳහා බාල සීසීටීවී කැමරා පද්ධතියක් අධික 
මිලකට මිලදී ගැනීම සහ ෙපෞද්ගලික 
ආයතනයකින් සමිතියට ලැෙබන මුදලින්, 2%ක 
මුදලක් ලබා ගැනීම වැනි දූෂණ කියා සභාපතිතුමා 
ඇතුළු කිහිපෙදෙනකු විසින් සිදු කරමින් පවතින 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) සමුපකාර සමිතිෙය් සභාපති ඇතුළු කිහිපෙදෙනකු විසින් 
සිදු කරමින් පවතින ෙමවැනි දූෂණ හා වංචාකාරී 
කියාකාරකම් සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියා මාර්ගය 
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  ெஹாரண பலேநாக்குக் கூட் ற ச் சங்கத்தின் 
உைடைமயில் இ ந்த தங்க நைககள் ஏல 
விற்பைனயின்றி த் ெதாைக ம் ஒேர 
நி வனத் க்கு விற்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) கயான் ஷார எ ம் மரணித்த ஆெளா வாின் 
ைகெயாப்பத்ைத இட்  காேசாைலகள் 
மாற்றப்பட்டைம ெதாடர்பில் ெபா ஸ் ேமாச ப் 

லனாய் ப் பிாி க்கு ைறப்பா  ெசய்  
விசாரைண ேமற்ெகாள்வதற்காக எ க்கப்பட்ட 
தீர்மானம் இ வைர ெசயற்ப த்தப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (iii )  அாிசி, க வா  ேபான்ற ெபா ட்கைள 
ெகாள்வன  ெசய்ைகயில் தரகு ெபற் க் 
ெகாள்ளல், னகம கிராமிய வங்கிக் கிைளக்கு 
தரம் குைறந்த சிசிாிவி ெகமராத் ெதாகுதிைய 
அதிக விைலக்கு ெகாள்வன  ெசய்தல் மற் ம் 
தனியார் நி வனெமான்றி ந்  சங்கத் க்கு 
கிைடக்கும் பணத்தில் 2% ெதாைகையப் 
ெபற் க்ெகாள்ளல் ேபான்ற ஊழல் ெசயற் 

பா கள் தைலவர் உள்ளிட்ட சிலாினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்றெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவரா? 

(ஆ) கூட் ற ச் சங்கத்தின் தைலவர் உள்ளிட்ட சிலாினால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ம் இவ்வாறான ஊழல் 
மற் ம் ேமாச கள் ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
  

asked the Minister of  Industry and Commerce: 

(a) Is he aware- 

 (i) that the jewellery in the possession of the 
Multi Purpose Corporative Society, Horana 
has been sold to one institution as a 
complete stock without conducting an 
auction;  

 (ii) of the fact that the decision taken to conduct 
an investigation after complaining to the 
Police Fraud Investigation Division in 
relation to a cheque transaction which had 
been done by utilizing the signature of a 
deceased person by the name of Gayan 
Thushara has not been hitherto 
implemented; and 

 (iii) that fraudulent activities such as obtaining 
commissions when purchasing rice and 
dried fish, obtaining a substandard CCTV 
camera system at a high cost for the Rural 
bank, Moonagama Branch, and obtaining a 
2 per cent commission out of the donations 
granted by a private institution to the 
society are being committed by several 
individuals including the Chairman? 

(b) Will he inform this house of the measure that will 
be taken in relation to this type of corrupt and 
fraudulent activities which are being committed by 
several persons including the Chairman of the 
corporative society? 

(c)  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) 

(அ) (i )  ெஹாரண பலேநாக்குக் கூட் ற ச் சங்கத்தின் 
உைடைமயில் இ ந்த தங்க நைககள் ஏலத்தில் 
விற்பைன ெசய்யப்பட்டன.  ஏலத்தில் 
விற்க யாத நைககள் சங்கத்தின் பணிப்பாளர் 
சைபயினால் எ க்கப்பட்ட தீர்மானத்தின் 
பிரகாரம் ஆகக்கூ ய விைலையச் சமர்ப்பித்த 
தனிநபர் ஒ வ க்கு விற்கப்பட்ட .  

 ( i i )  தீர்மானம் ெசயற்ப த்தப்பட் ள்ள .ெஹாரண 
ெபா ஸார் ெஹாரண நீதிவான் நீதிமன்றத்தில் 
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இந்த விடயம் ெதாடர்பாக 99742ஆம் இலக்க 
வழக்ெகான்றிைனத் தாக்கல் ெசய் ள்ளனர்.  

 ( i ii )  அாிசி, க வா  ேபான்ற ெபா ட்கைளக் 
ெகாள்வன  ெசய்ைகயில் தரகு 
ெபற் க்ெகாள் தல் சம்பந்தமாகத் தைலவர் 
மற் ம் தனிப்பட்ட சிலாின் ஊழல் 
நடவ க்ைககள் ெதாடர்பாக இ வைர 

ைறப்பா கள் கிைடக்கவில்ைல. ெபா ட்கள் 
ெகாள்வன  ெசய் ம்ேபா  அவற்ைறக் 
ெகாள்வன  ெசய்வதற்கான நைட ைற 
விதிகள் பின்பற்றப்பட்டதாகச் 
ெசால்லப்ப கின்ற .   

(ஆ)  இந்த விடயம் அதிகாரம் மாற்றப்பட்ட விடயம் 
ஆைகயால் ேமல் மாகாண கூட் ற  ஆைணயாளர் 
இவ்விடயம் ெதாடர்பாகத் தற்ேபா  விசாரைணகைள 
ேமற்ெகாண்  வ கிறார். இதைன ேமல் மாகாண 
சைபயின் அதிகாரத்திற்குட்பட்ட ஆைணயாளேர 
ெசய்  வ கின்றார்.  

(இ) இ  எழ இடமில்ைல.  
 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු වැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. සමුපකාරය කියන්ෙන් නිදාෙගන සිටින 
ෙයෝධෙයක්. සමුපකාර ව්යාපාරය අපට නැඟිටුවන්න පුළුවන් නම්, 
ලංකාෙව් ආර්ථිකයට එයින් විශාල දායකත්වයක් ලබා ගන්නට 
පුළුවන්. ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් සහ නිලධාරින්ෙග් අත්තෙනෝමතික 
කියා නිසා ෙම් සමුපකාර ව්යාපාරය දිෙනන් දින කඩාෙගන 
වැෙටනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, මීට අවුරුදු කිහිපයකට ෙපර 
ෙහොරණ විවිධ ෙසේවා සමුපකාර සමිතිය ලාභ ලබන ආයතනයක් 
බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිබුණා. වර්තමාන කණ්ඩායම ෙදවන 
වතාවටත් දැන් ඒ කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ විධියට කටයුතු 
කරෙගන යද්දී තමයි ෙම් අකටයුතුකම් අපි දැක්ෙක්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, රන් භාණ්ඩ ෙවන්ෙද්සියකදී පළමු දිනෙයන් පසුව 
දින 14කට පසුව තමයි නැවත වතාවක් එම ෙවන්ෙද්සිය කළ 
යුත්ෙත් කියා සාමාන්ය නීතියක් තිෙබනවා. එෙසේ කර  තිෙබ්ද? 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සමුපකාර පාලනය කරන්ෙන් පළාත් 

සභාව මඟිනුයි. [බාධා කිරීමක්] ෙමොකද,  දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් පසුව ෙම් කටයුතු පිළිබඳව අෙප් 
අමාත්යාංශයට කිසිදු සම්බන්ධයක් නැහැ.  අදාළ ෙකොමසාරිස්තුමා 
සමඟ තමයි ඒ සම්බන්ධව ගනු-ෙදනු කරන්ෙන්.  

ගරු මන්තීතුමනි, මම line Minister නිසා ඔබතුමා අහපු 
පශ්නය ගැන මම අමාත්යාංශෙයන් හා පළාත් සභාෙවන් අහලායි ඒ 
උත්තරය ලබා දුන්ෙන්. මම හිතන්ෙන් ෙම් කාරණය සම්බන්ධව, 
පළාත් සභාෙව් සමුපකාර ඇමතිවරයාත් එක්ක ඔබතුමා කථා 
කරලා විසඳුමක් ගත්ෙතොත් තමයි ෙහොඳ කියලා. ඇත්තටම මධ්යම 
ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරයාට ෙමතැන කිසි ෙදයක් කරන්න නැහැ. ඒක 
වැරදියි. ඔබතුමා කියන එක ඇත්ත. මම පිළිගන්නවා. සමුපකාර 
කීපයක ඒ වාෙග් පශ්න තිෙබනවා. එවැනි පශ්න ඇති වන ෙකොට 
අපි කරන්ෙන්, අදාළ පළාත් සභාෙව් සමුපකාර ෙකොමසාරිස්තුමාට 
ඉදිරිපත් කරනවා, "ෙම්ක ගැන action ගන්න" කියලා. ඒවා 
සම්බන්ධව action ගන්න අපට කිසිම බලයක් නැහැ. ඒකයි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. 

ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ඔබතුමාට බැරිද, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් පශ්න පැන නැඟුණා 

කියලා පළාත් සභා ෙව් ඒ අදාළ ගරු අමාත්යවරයාෙගන් ෙම් 
පිළිබඳව විමසීමක් කරන්න? 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ඔබතුමා කියනවා නම්, අනිවාර්ෙයන්ම ඒ විමසීම කරන්න 

පුළුවන්. අපි පළාත් සභා අමාත්යාංශයට පශ්නය යවලායි  ෙම් 
ෙතොරතුරු ඔක්ෙකෝම ගත්ෙත්. ෙම් දුන්නු උත්තරය ඔබතුමා 
පිළිගන්ෙන් නැත්නම්, අප ෙදෙදනා ෙවනම සාකච්ඡා කරලා, ඒ 
අදාළ ඇමතිවරයා සමඟ, එෙහම නැත්නම් ෙල්කම්තුමාව ෙහෝ 
ෙකොමසාරිස්තුමාව ෙගන්වලා අපි කථා කරමු.  

 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ගැන තවදුරටත් කථා 

කිරීෙමන් ඵලක් නැති බවයි මට ෙත්ෙරන්ෙන්. ඒ නිසා මෙග් 
ඉතුරු අතුරු පශ්න අහන්ෙනත් නැහැ. මම ඇමතිතුමාත් එක්ක 
ෙපෞද්ගලිකව කථා කරලා බලන්නම්, ෙම්කට ෙමොකක්ද ගන්න 
පුළුවන් පියවර කියලා. හැබැයි ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් රෙට් ආයතන පිළිබඳව 
සහ මූල්ය පාලනය පිළිබඳව සම්පූර්ණ වගකීම තිෙබන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. ඒ ගැන අමතක ෙනොකර, ගරු අමාත්යවරුන් 
උත්තර දීලා ඒවා පිළිබඳව ෙසොයා බැලීමක් කළ යුතුයි. අන්න ඒ 
පිළිබඳව මම ඔබතුමාට සිහිපත් කරනවා. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ දහතුන්වන 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් පසුව ඒ බලතල මධ්යම 
ආණ්ඩුවට නැහැ. පළාත් සභාවට ඒ බලය දීලායි තිෙබන්ෙන්. 
ඒකයි. ෙහොඳයි, අපි සාකච්ඡා කරලා ඒක විසඳමු. 

 
කළුතර, නාෙගොඩ - නෑබඩ  පධාන මාර්ගය 

සංවර්ධන ව්යාපෘතිය : වන්දි 
க த் ைற, நாெகாட - ேநபட பிரதான தி 

அபிவி த்திக் க த்திட்டம் :இழப்பீ    
KALUTARA , NAGODA - NABADA MAIN ROAD 

DEVELOPMENT PROJECT: COMPENSATION 

797/’16 
6.  ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය 

- (1): 

(අ) (i) කළුතර, නාෙගොඩ - නෑබඩ පධාන මාර්ගය 
සංවර්ධනය කිරීෙම් ව්යාපෘතිය සඳහා ෙවන්කර 
ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම මාර්ගය පළල් කිරීමට අෙප්ක්ෂිත පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම මාර්ගෙය්, කටුකුරුන්ද - නාෙගොඩ ෙකොටස 
සඳහා ෙද්පළ හානි වූවන්ට වන්දි ෙගවා තිෙබ්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv) එෙසේ නම්, වන්දි ලැබූවන්ෙග් නම් සහ ෙගවූ වන්දි 
මුදල් පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (v) එම මාර්ගෙය්, නාෙගොඩ - නෑබඩ ෙකොටෙසේ, 
ෙබෝම්ඹුවල මංකඩ පෙද්ශය පළල් කිරීම 
පමාදවීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (vi) එහිදී හානිවන නිශච්ල හා චංචල ෙද්පළවලට වන්දි 
ෙගවීමක් සිදු කරන්ෙන්ද; 

 (vii) එෙසේ නම්, එම වන්දි පමාණය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) க த் ைற, நாெகாட - ேநபட பிரதான திைய 
அபிவி த்தி ெசய்கின்ற க த்திட்டத் க்காக 
ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (ii) அந்த திைய விஸ்தாிக்க எதிர்பார்த் ள்ள 
அள  எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) அந்த தியின் கட் கு ந்த - நாெகாட 
பகுதிக்காக ெசாத் க்கள் ேசதமைடந்தவர் 
க க்கு இழப்பீ  ெச த்தப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், இழப்பீ கைளப் ெபற்றவர்களின் 
ெபயர்கள் மற் ம் ெச த்திய இழப்பீட் த் 
ெதாைக ஆகியன ெவவ்ேவறாக யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (v) அந்த தியின் நாெகாட - ேநபட பகுதியில், 
ேபாம் வல மங்கட பகுதிைய விஸ்தாித்தல் 
தாமதமைடவதற்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (vi) அதன்ேபா  ேசதமைட ம் அைச ம் மற் ம் 
அைசயாத ெசாத் க்க க்கு இழப்பீ  
வழங்கப்ப மா என்பைத ம் 

 (vii) ஆெமனில், அந்த இழப்பீ த் ெதாைக 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 amount allocated for the project to 
develop the Kalutara, Nagoda - Neboda 
main road; 

 (ii) the length of the section of that road 
expected to be widened; 

 (iii) whether compensation has been paid to 
those whose properties were damaged, with 
respect to Katukurunda - Nagoda section of 
that road; 

 (iv) if so, of the names of the recipients of 
compensation and the amounts paid, 
separately; 

 (v) the reasons for the delay in widening the 
Bombuwala Mankada area on the Nagoda - 
Neboda section of that road; 

 (vi) whether compensation would be paid for 
the movable and immovable property 
damaged in the process; and 

 (vii) if so, the amount of such compensation? 

(b) If not, why?    

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ෙමහි සඳහන් කළුතර, නාෙගොඩ - නෑබඩ මාර්ගය 
ව්යාපෘති ෙදකක් යටෙත් කියාත්මක කර ඇත. 
එනම්, 

  1.  කටුකුරුන්ද - නාෙගොඩ මාර්ග ව්යාපෘතිය 

  2.  නාෙගොඩ - නෑබඩ මාර්ග ව්යාපෘතිය 

   (ii)  

 (iii) වන්දි ෙගවා ඇත. 

 (iv) ෙගවීම් විසත්ර ඇමුණුෙම් දක්වා ඇත. ඇමුණුම 
සභාගත* කරමි. 

 (v) නාෙගොඩ - නෑබඩ මාර්ගය ඉදි කිරීෙම්දී මාර්ගය 
පුළුල් කිරීම සඳහා අවශ්ය වන ඉඩ කඩ ගනු 
ලබන්ෙන් ෙදපස ඉඩම් හිමියන්ෙග් එකඟතාෙවනි. 
(වන්දි ෙගවීමකින් ෙතොරව) එම මාර්ගෙය් අෙනක් 
ෙකොටස පළල් කරන ලද පමාණයටම මංකඩ 
පෙද්ශයද අදාළ ඉඩම් හිමියන්ෙග් එකඟතා මත 
ඉඩම් ලබා ෙගන පළල් කිරීමට ව්යාපෘති 
සැලසුම්වල ෙයෝජිතව තිබුණි. ඒ සඳහා මාර්ග 
ෙදපස ඉඩ කඩ ලබා ගැනීමට ෙදපස කඩ හිමියන් 
දැනුවත් කිරීෙමන් අනතුරුව සාකච්ඡා වාර 
කිහිපයක් පැවැත්වූ අතර, කඩ කාමරවල පාරට 
අසුවන ෙකොටස ් කඩා ඉවත් කර ගැනීමට 
එකඟවන්ෙන් නම්, එම කඩ කාමරවල ඉතිරි                 
වන ඉදිරිපස ෙකොටස අවශ්ය ආකාරයට 
පතිසංසක්රණය කරදීමටද ව්යාපෘතිය මඟින් 
එකඟතාව පළ කරන ලදී. එෙහත්, ෙදපස කඩ 
හිමියන් කිහිපෙදෙනක් ඉඩ කඩ ලබාදීමට දැඩි 
ෙලස විෙරෝධතාව දැක්වූ බැවින්, ෙමම ව්යාපෘතිය 
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[ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා] 

 කටුකුරුන්ද - නාෙගොඩ 
මාර්ග ව්යාපෘතිය 

 නාෙගොඩ - නෑබඩ මාර්ග 
ව්යාපෘතිය 

ව්යාපෘතිය සඳහා ෙවන් 
කළ මුදල -  
රු: 212,533,121.95  
(රු: මිලියන 212 යි, 
දශම 5 යි.) 

ව්යාපෘතිය සඳහා ෙවන් කළ 
මුදල -  
රු: 1,506,019,417.25   
(රු: මිලියන 1,506 යි.) 

කටුකුරුන්ද - නාෙගොඩ 
මාර්ග ව්යාපෘතිය 

 නාෙගොඩ - නෑබඩ 
මාර්ග ව්යාපෘතිය 

මාර්ගෙය් සම්පූර්ණ පළල 
මීටර් 12 - 16 අතර පවතී. 

 මාර්ගෙය් සම්පූර්ණ 
පළල මීටර් 10.6 කි. 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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මඟින් ෙමම සථ්ානෙය් මාර්ගය දැනට තිෙබන 
පළලට කාපට් අතුරා ෙම් වන විට වැඩ නිම කර 
ඇත. 

 (vi) ෙමම නාෙගොඩ - නෑබඩ මාර්ගය ඉඩම් හිමියන්ෙග් 
එකඟතාව මත පළල් කිරීමට ෙයෝජනා කළ 
ව්යාපෘතියක් බැවින්, වන්දි ෙගවීමක් සිදුවී නැත. 

 (vii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමෙසේයි. 

කටුකුරුන්ද, නාෙගොඩ ෙකොටෙසේ වන්දි ෙගවලා තිෙබනවා. 
නමුත් නාෙගොඩ - නෑබඩ ෙකොටෙසේ යම් යම් ස්ථානවල වන්දි 
ෙගවලා නැහැ. මම ෙම් සාකච්ඡා කරන ෙබෝඹුවල මංකඩ නගරය 
ආශිතව පුංචි කඩ 25ක් විතර තිෙබනවා. පාර පළල් කරන්න, ඒ 
කඩ ටික ඉවත් කර ගන්න බැහැ. නමුත්, ෙම් ව්යාපෘති ෙදකට ණය 
අරෙගන තිෙබන්ෙන් කම ෙදකකට නිසා නාෙගොඩ - නෑබඩ 
ව්යාපෘතියට වන්දි ෙගවන්න අමාරුයි කියලා තමයි කියන්ෙන්. 
නමුත්, ෙද්පළ හානි ෙවනෙකොට කාටත් වන්දි ෙගවීම තමයි 
සාධාරණ පතිපත්තිය වන්ෙන්. එම නිසා මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් 
අහන්න කැමැතියි, ඒ ජනතාවට සාධාරණ වන්දි මුදලක් ෙගවලා 
ෙම් මාර්ගය නිසි පරිදි පුළුල් කරන්න ඔබතුමා ගන්නා කියා 
මාර්ගය ෙමොකක්ද කියලා? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් පමාදයක් නැහැ. 

සමහර අය වන්දි පමාණවත් නැහැ කියලා ඇවිටිලි කරනවා. 
ඉතින්, ඒ අය LARC and Super LARC මණ්ඩලවලට අභියාචනා 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසායි පමාදය තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
නැහැ. මම ඔබතුමාත් එක්කත් අමාත්යාංශෙය්දී කලින් ෙම් 

ගැන සාකච්ඡා කළා. ෙම් පශ්නෙය් තිෙබන්ෙන් නාෙගොඩ-නෑබඩ 
පධාන මාර්ගෙය් ෙබෝඹුවල ෙකොටෙසේ කඩ ඉවත් කිරීම සඳහා 
ඔවුන්ට වන්දි ලබා දීමට මුදල් ෙවන් කර නැති නිසා, කඩ ඉවත් 
ෙවන්ෙනත් නැහැ. පාර පළල් ෙවන්ෙනත් නැහැ. කඩ 25යි 
තිෙබන්ෙන්. සාමාන්යෙයන්, රුපියල් මිලියන 25ක 30ක වන්දියක් 
තමයි ෙම් අයට ෙදන්න ඕනෑ වන්ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ ෙගොල්ලන් කැමැතිද කඩ ඉවත් කරන්න? 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙද්පළ තක්ෙසේරු කරලා වන්දි මුදල් ලබා දීෙම් පශ්නයක් 

ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. තවම ෙද්පළ තක්ෙසේරු කරලත් නැහැ. 
ෙමොකද,  පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් මහාමාර්ග නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා 
ඔබතුමාට කලින් ඔය පෙද්ශෙය්ම හිටියා. ෙම් පශ්නය ඔහුෙග් 
කාලෙය් ඉඳලාම  තිෙබනවා. ජනතාවට කියලා තිෙබන්ෙන්- 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ෙම් ගැන ෙහොයලා බලන්නම්. ගරු මන්තීතුමනි, 

ෙද්පළවලට වන්දි ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් පමාදයක් නැහැ. ඒ 
සඳහා මුදල් තිෙබනවා. නමුත්,  ෙම් ෙකොටස අත් හැරිෙය් ඇයි 
කියලා මම ෙහොයලා බලන්නම්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ඒ වාෙග්ම මම ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි- 

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

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.  

දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදි කිරීෙම්දී ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් 
උපෙදස්වලට පටහැනිව සමහර ස්ථානවල පෙව්ශයන් ඉදි කරලා 
තිෙබනවා. පළමුවන පෙව්ශ මාර්ගය කිෙලෝමීටර 6න් 
කහතුඩුෙව්ත්, ෙදවන එක කිෙලෝමීටර 14න් ගැලනිගමත්, තුන්වන 
එක කිෙලෝමීටර 34න් ෙදොඩන්ෙගොඩත් තමයි ඉදි කර තිෙබන්ෙන්. 
නමුත්, මුල් සැලැස්ෙම් හැටියට කිෙලෝමීටර 28දී ෙබෝඹුවල 
පෙද්ශෙය්දී තමයි exit එක තිබුෙණ්. හැබැයි, ඒ ෙවලාෙව් 
ඉංජිෙන්රු උපෙදස් ෙවනුවට පැවැති ෙද්ශපාලන අධිකාරිෙය් 
බලපෑම් නිසා එය ෙදොඩන්ෙගොඩට අරෙගන ගියා. Exit එක 
ෙබෝඹුවල දැම්මා නම්, එතැන් සිට නාෙගොඩ මහ ෙරෝහලට 
කිෙලෝමීටර 3යි; ගාලු පාරට කිෙලෝමීටර 5යි. නමුත්, 
ෙදොඩන්ෙගොඩ ඉඳලා නාෙගොඩ මහ ෙරෝහලට කිෙලෝමීටර 10ක් 
තිෙබනවා; ගාලු පාරට කිෙලෝමීටර 12ක් තිෙබනවා . අජිත් 
මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා දක්ෂිණ අධිෙව්ගි මාර්ගෙය්දී accident 
වුණාම එතුමා ෙරෝහල්ගත කරන්නත් ඒ දීර්ඝ මාර්ගය පසු 
කරෙගන යන්න සිද්ධ වුණා.  

ගරු අමාත්යතුමනි, මා ඔබතුමාට ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි, 
කලින් සැලැස්ෙමහි තිබුණු විධියට ෙබෝඹුවලට නව පෙව්ශ 
මාර්ගයක් ලබා ෙදන්න කියා. එෙහම වුෙණොත්, අර වන්දි 
පශ්නයත් ෙබ්රුම් කරගන්න පුළුවන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාෙග් තර්කය පිළිගන්නවා. පසු 

ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ඒ exit එක ෙද්ශපාලන ෙහේතුන් මත 
ෙවනස් කරපු බව මම පිළිගන්නවා. අපි ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව 
ගැන දැනටමත් සලකා බලමින් යනවා.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු අමාත්යතුමාෙග් 

අවසරය ඇතිව මා හට කාරණයක් කියන්න ඉඩ ෙදන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල අමාත්යතුමනි, ගරු අජිත් පී. 

ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා ෙම් පශ්නයට මැදිහත් ෙවන්න 
හදනවා.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු අමාත්යතුමාෙග් අවසර ඇතිව මා ඉතාම ෙකටිෙයන් ඒ 

කාරණය කියන්නම්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කමක් නැහැ. අවස්ථාව ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු අමාත්යතුමාෙග් අනුමැතිය පරිදි, දැනට බණ්ඩාරගමත් 

ෙදොඩන්ෙගොඩත් අතර පැල්ෙපොළ අලුත් exit එකක් හදනවා. ෙම් 
දවස්වල ඒ සඳහා වන මැනුම් කටයුතු සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා 
ඔබතුමා කී පශ්නය අවම වන බව ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි, 
ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමනි.  

 
ඌව පළාත් සභා මුදල්: ෙපෞද්ගලික පදනමක් සඳහා 

ෙයොදා ගැනීම 
ஊவா மாகாண சைபயின் நிதி : தனிப்பட்ட 

மன்றெமான் க்குப் பயன்ப த்தியைம 
FUNDS OF UVA PROVINCIAL COUNCIL: UTILIZATION FOR 

PRIVATE FOUNDATION 

810/’16 
9.  ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 

(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(1): 

(අ) ඌව පළාත් වත්මන් පධාන අමාත්යවරයාෙග් නමින් 
කියාත්මක වන ෙපෞද්ගලික පදනමක් සඳහා පළාත් සභා 
මුදල් ෙයොදවා ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) පළාෙත් ජනතාව සතු මුදල් තම ෙපෞද්ගලික 
පදනෙම් කටයුතු සඳහා ෙයොදා ගත හැකිද; 

 (ii) ෙම් සම්බන්ධෙයන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් 
පැවැත්වීමට අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්ද; 

 (iii) පළාත් සභාවට සිදු වී ඇති මූල්ය අලාභය, වග 
කිවයුත්තන්ෙගන් අය කර ගැනීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?   
 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) ஊவா மாகாண சைபயின் தற்ேபாைதய தலைமச்ச 
ாின் ெபயாில் இயங்குகின்ற பிரத்திேயக மன்ற 
ெமான் க்காக மாகாண சைபயின் நிதி 

பயன்ப த்தப்பட் ள்ளைத அவர் அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

(ஆ) (i) மாகாணத்தின் மக்க க்குச் ெசாந்தமான நிதிைய 
தம  தனிப்பட்ட மன்றத்தின் பணிக க்காகப் 
பயன்ப த்த மா என்பைத ம்; 

 (ii) இ  சம்பந்தமாக ைறசார்ந்த விசாரைண 
ெயான்ைற ேமற்ெகாள்ள எதிர்பார்க்கின்றாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) மாகாண சைபக்கு ஏற்பட் ள்ள நிதிசார் 
நட்டத்ைத ெபா ப் க்கூற ேவண் யவர் 
களிடமி ந்  அறவிட நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 
(a) Is he aware that the funds of the Provincial 

Council have been used for a private foundation 
operating by the name of the  present Chief 
Minister of the Uva Province? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether the money owned by the people in 
the area can be used for activities of a 
private  foundation; 

 (ii) whether a proper investigation will be 
conducted in this regard; and 

 (iii) whether action will be taken to  charge the 
financial loss caused to the Provincial 
Council  from the persons responsible for 
that? 

(c)  If not, why? 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර 

ලබා ෙදනවා. 

(අ) නැත. ඌව පළාත් සභාෙව් පධාන අමාත්යවරයාෙග් නමින් 
කියාත්මක වන ෙපෞද්ගලික ගිණුමක් සම්බන්ධව 
අනාවරණය ෙනොෙව්. 

(ආ) (i) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, පළාත් සභා මුදල් නීති ෙරගුලාසි 
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අනුව යම් ආධාරයක්, මුදලක් ෙහෝ පදානයක් ලැබුණාම එම මුදල් 
තැන්පත් විය යුත්ෙත් ෙමොන ගිණුමකද? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
පළාත් සභාවට අදාළ ගිණුමක. 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ෙපර පාසැල කියන්ෙන් ෙම් රෙට් අනාගතය බාර ගන්න 
ඉන්නා දරුවන්ෙග් අධ්යාපන කටයුතු සඳහා මුල් අඩිතාලම දමන 
මූලික ෙක්න්දස්ථානයයි. එම ෙපර පාසැල් දරුවන්ට 2015 
වර්ෂෙය් ෙපර පාසැල් බෑග් එකක් ලබා දීම සඳහා කටයුතු කිරීමට 
පළාත් සභාෙව් මුදල් නැහැ කියා ඌව පළාත් පධාන ඇමතිතුමා 
එම පෙද්ශෙය් රාජ්ය බැංකු තුනකට ලිපි යවා තිෙබනවා. ඒ අනුව 
රුපියල් ලක්ෂ තිස්පහක මුදලක් එම කටයුත්තට ලබා දීලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් සඳහා පළාත් සභා අධ්යාපන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ විසිහතකුත් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පෙද්ශෙය් පළාත් පාලන ආයතනවලින් 
ෙපර පාසැල්වලට අවශ්ය ෙපොත් බෑග් සඳහා අවශ්ය මුදල් ෙවන් 
කරලාත් තිෙබනවා. ඊට අමතරව තමයි මුදල් මදිකමට ෙම් 
කියන්නා වූ රාජ්ය බැංකුවලින් ඌව පළාත් පධාන අමාත්යතුමා 
රුපියල් ලක්ෂ තිස්පහක මුදලක් ඉල්ලා තිෙබන්ෙන්.  එම මුදල 
තැන්පත් වුෙණ්, "චාමර සම්පත් දසනායක" පදනමට අයත් 
ගිණුමක. හැබැයි, ගරු ඇමතිතුමා කලින් සඳහන් කළ පරිදි එම 
මුදල් තැන්පත් විය යුත්ෙත් පළාත් සභා අරමුදෙල්යි.  "හිරු" 
රූපවාහිනි නාළිකාව තුළ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමා 
සමඟ පැවැති විවාදයකදී ඌව පළාත් පධාන අමාත්යතුමා 
පිළිගත්තා, රුපියල් ලක්ෂ තිස්පහක මුදලක් එතුමාෙග් ගිණුමට 
ලැබුණාය කියා. ගරු ඇමතිතුමනි, එය නීති විෙරෝධි වරදක් හැටියට 
ඔබතුමා දකිනවාද? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ෙක් තිෙබන ෛනතික තත්ත්වය -ෙදන 

ෙකනා දුන්ෙන් පළාත් සභාවටද නැත්නම් පදනමකටද නැත්නම් 
ෙවන ෙපෞද්ගලික අරමුදලකටද කියන එක- තමයි ෙසොයා බලන්න 
ඕනෑ. ඔබතුමාට තර්ක ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඔබතුමා දිගින් 
දිගටම මහ ඇමතිතුමා සම්බන්ධෙයන් පශ්නය ෙයොමු කරනවා. 
එකම බල පෙද්ශෙය් ඉන්න නිසා ඔබතුමා කථා කරලා ෙම්වා 
නිරාකරණය කර ගැනීම වඩා සුදුසුයි කියලා හිතනවා. ඊෙය්ත් 
ඔබතුමා මහ ඇමතිතුමා ගැන පශ්නයක් අහලා තිබුණා. දිගින් 
දිගටම පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශයට -ෙර්ඛීය 
අමාත්යාංශයට- පළාත් සභාෙවන් ෙදන කරුණු මත තමයි අපි 
උත්තර ෙදන්ෙන්. හැබැයි, ෙම්ක පුද්ගලෙයකු සම්බන්ධෙයන් 
අහන පශ්නයක් නිසා මහ ඇමතිතුමාෙග් ෙපෞද්ගලිකත්වයට 
අපහාස කිරීමක් හැටියට සලකන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙමවැනි 
පශන් අහන ෙකොට හරියාකාරව දත්ත ෙහොයාෙගන, එවැනි ලිපි 
තිෙබනවා නම් ඉදිරිපත් කරලා, පශ්න ඉදිරිපත් කරන්න කියන එක 
මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. අගමැතිතුමාෙග් උපෙදස් පිට 
මම ඌව පළාතට ගිහිල්ලා පාලමක් විවෘත කිරීෙම්දී මට ෙදෙදනාම 
කැඳවන්න සිදු වුණා.  

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

අහන්න. 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පශ්නය අහන්නට 

ඉස්ෙසල්ලා  ෙමතුමාෙග් ඒ දීර්ඝ කථාවට පුංචි උත්තරයක් 
ෙදන්නට ෙවනවා. 

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

 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
වග කීෙමන් කිව්වා, "හිරු"  නාළිකාව තුළ- 

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

අහන්න. 
 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
මුලාසනෙය් සිටින ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා 

අසාධාරණයක් කරන්න එපා. ෙමතැන පශ්න අහපු මන්තීවරුන්ට 
ඔබතුමා දීර්ඝ ෙවලාවක් දුන්නා. අපි නවක මන්තීවරු හැටියට 
අපට ඒ අවස්ථාව ෙදන්න.  

අෙනක, ෙම්ක යහ පාලන ආණ්ඩුවක්. යහ පාලන ආණ්ඩුව 
තුළ ඉන්න ෙහොරු අල්ලන්න කියන එක තමයි මන්තීවරෙයකු 
විධියට මා මතු කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] එතුමා උත්සාහ 
දරන්ෙන් ෙමොකක්ද? එතුමා, මහ ඇමතිතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික 
නඩුවකට ෙපනී ඉඳලා ඒක ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කළා. 
එෙහම කරන්න එපා, ගරු ඇමතිතුමනි. මෙග් තුන්වැනි අතුරු 
පශ්නය ෙමයයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්න ඕනෑ. මම නීතිඥෙයකු හැටියට එතුමාෙග් නඩුවකට 
ෙපනී හිටියා. හැබැයි, ඒ මත එතුමාව ආරක්ෂා කිරීමට මට කිසිම 
වුවමනාවක් නැහැ. එතුමා මෙග් නීතිඥ සහාය ගත්තා. ඒකයි- 
[බාධා කිරීමක්] ඔව්. ඔබතුමා ෙම් පශ්නයට ඒවා ෙයොමු කිරීම 
වැරදියි. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ෙම්ක බරපතළ මූල්ය වංචාවක්. ෙම්ක මුළු පළාත තුළම-[බාධා 

කිරීම්] 

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

445 446 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමාට පශ්න 

ඇසීෙම් අයිතියක් තිෙබනවා. නමුත්, ඇමතිවරු ගැන ෙචෝදනා 
කරන එක හරි නැහැ, ඇත්ත වශෙයන්ම සාක්ෂි නැත්නම්. ඒ නිසා 
බණ්ඩාරෙවලට ඒක සීමා කරෙගන පිළිතුරු ෙදන එකයි 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියනවා ෙන් ෙම්කට සාක්ෂි ඕනෑයි 

කියලා. [බාධා කිරීමක්]  ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒ කියන්ෙන්, ඒ බැංකු 
ෙවත මහ ඇමතිවරයාෙග් නිල letterhead එක යටෙත් තමයි ෙම් 
ඉල්ලීම් කර තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමාත් ඒ-[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා දන්නා නිසයි කියන්ෙන්. එතෙකොට ෙම් ඉල්ලීම කරලා 

තිෙබන්ෙන් නිකම් ලියුමක් යවලා ෙහෝ මුණ ගැහිලා ෙනොෙවයි. 
මහ ඇමතිවරයා හැටියට තමයි ෙම් ඉල්ලීම කර තිෙබන්ෙන්. 
එතෙකොට ඒ රුපියල් ලක්ෂ 35 ලැබුණාට පස්ෙසේ එෙහම නම් ඒක 
එන්න ඕනෑ පළාත් සභා අරමුදලටයි. හැබැයි, ඒ ෙවනුවට 
එතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික පදනමකටයි ෙම් සල්ලි ටික දා ෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ඒක වැරදියි. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා දැන් ගරු චමින්ද 
විෙජ්සිරි මන්තීතුමාට කියනවා, එතුමාට  ඒක ෙගදර ගිහිල්ලා 
ෙබ්රා ගන්නය කියලා. එෙහම  ෙබ්රා ගන්න නම් කරන්න 
තිෙබන්ෙන් ෙම් රුපියල් ලක්ෂ 35 ෙදකට ෙබදා ගන්න එකයි. 
ඔබතුමා කියන විධියට ගෙම්දී ෙම්ක ෙබ්රා ගන්නවා නම් ෙහොරා 
කාපු මුදල්  ෙබදා ගැනීෙමන් විතරයි ඒක කරන්න ෙවන්ෙන්. ෙම් 
ගරු  මන්තීවරයා දිගින් දිගටම කියන විධියට ෙම් පුද්ගලයා මුදල් 
අවභාවිතෙය් ෙයොදවා තිෙබනවා. පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යවරයාෙගන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ ගැන පශ්න කිරීෙම් 
අයිතියක් තිෙබනවා. ඔබතුමා  ෙම්ක ආරක්ෂා කිරීම ෙනොෙවයි කිසි 
ෙසේත්ම කළ යුත්ෙත්. සත්ය තත්ත්වය වාර්තා කරන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණය ඉතා 
පැහැදිලිව සමන්ත විද්යාරත්න මන්තීතුමා විසින් දිගින් දිගටම 
ඉදිරිපත් කළා; පළාත් සභාෙව්ත් ඉදිරිපත් කළා; මාධ්යවලටත් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමතුමා -ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි 
මන්තීතුමා- විසින් අවස්ථා ගණනාවකදී ෙම් පශ්නය මතු කළා. 
ෙම්ෙකන් ලිස්සා යෑම ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. නිශ්චිත වශෙයන් - 
[බාධා කිරීමක්] ෙම් මුදල් ඉල්ලා තිෙබන්ෙන් මහ ඇමතිවරයාෙග්  
letterhead එෙකන්, මහ ඇමතිවරයා ෙලසින්. හැබැයි, සල්ලි දාලා 
තිෙබන්ෙන්- [බාධා කිරීමක්] අනික, ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
නඩුවට ෙපනී සිටි නිසාම විෙශේෂෙයන් ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතුමාෙග් පකාශය 

සම්බන්ධෙයන් මට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඉඩ ෙදන්න. එෙහම 

සිදු ෙවලා තිෙබනවා නම් එය වැරදියි. ඒ සම්බන්ධෙයන් මම 
ෙසොයා බලන්නම්. හැබැයි පශ්නෙයන් අහලා තිෙබන්ෙන් එෙහම 
ෙදයක් තිෙබනවාද කියලායි. අපට එෙහම ෙදයක් අනාවරණ 
ෙවලා නැහැ. මට ලැබුණු දත්ත අනුව තමයි මම උත්තර ෙදන්ෙන්. 
පළාත් සභා සම්බන්ධෙයන් පළාත් සභාවලින් ලැෙබන උත්තරය 
මත තමයි ෙර්ඛීය අමාත්යාංශය උත්තර ෙදන්ෙන්. මම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන්ෙන් පළාත් සභාවලින් කරුණු 
අහලායි. ඒ නිසා වගකිව යුතු මන්තීවරෙයක් හැටියට ෙමතුමා මට 
ෙම් ගැන කියනවා නම්, මම ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්. ඒ ගැන 
ෙසොයා බැලීෙම් පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි දිගින් දිගටම ඌව පළාත් 
පධාන අමාත්යතුමා සම්බන්ධෙයන් ෙමතුමා පශ්න කරනවා. 
හැමදාම පශ්නයක් අහනවා. අෙප් අමාත්යාංශයට ෙවන වැඩක් 
නැහැ, ෙමතුමාෙග් පශ්නවලට උත්තර ෙදනවා හැෙරන්න.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීවරෙයකුෙග් පශ්න ඇසීෙම් අයිතිය නැති කරන්න 

අපට බැහැ. ඇමතිවරයාට තිෙබන්ෙන් ඒකට පැහැදිලි උත්තරයක් 
ෙදන්නයි. එකම කාරණයක් සම්බන්ධෙයන් වුණත් දිගටම පශ්න 
ඉදිරිපත් ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මහ ඇමතිතුමා සම්බන්ධව 
දිගින් දිගටම පශ්න ඇසීෙම් වරදක් නැහැ. ඒක මන්තීවරයාට 
තිෙබන අයිතියක්.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා දිගින් දිගටම එකම 

පුද්ගලෙයක් ගැන තමයි අහන්ෙන්.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 11-491/'16-(2), ගරු කනක ෙහේරත් මහතා. 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 

යටිතල පහසුකම් 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. 

 
 

 ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් ගිණුම් : මහනුවර 
දිසත්ික්කය 

ஊ. ேச. நிதியக் கணக்குகள்: கண்  மாவட்டம் 
EPF ACCOUNTS: KANDY DISTRICT 

735/’16 
12. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
   மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
   (The Hon. Bimal Rathnayake) 

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය- (1): 
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(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල මහනුවර දිසත්ික්කය තුළ, 

 (i) ලියා පදිංචිව තිබූ ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් 
(EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 (ii) අලුතින් ලියා පදිංචි වූ ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් 
(EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

  එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල අලුතින් ලියා පදිංචි වූ 
ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව,   

 (i) රජයට අයත් සමාගම්; 

 (ii) අර්ධ රාජ්ය ආයතන;  

 (iii) ෙපෞද්ගලික අංශය;   

  (iv) කර්මාන්ත අංශය; 

 (v) කෘෂි කර්මාන්ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අනුව සහ එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் கண்  
மாவட்டத்தில், 

 (i) பதி ெசய்தி ந்த ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் 
(EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) 
கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் திதாக 
பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) கணக்குகளின் 
எண்ணிக்ைக,  

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 
 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 
 (iii) தனியார் ைற; 
 (iv) ைகத்ெதாழில் ைற; 
 (v) விவசாயத் ைற;  
 (vi) ேசைவத் ைற; 
  இற்கு அைமய ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப் 

பைடயில் தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 asked  the Minister of Labour and Trade Unions 
Relations : 

(a) Will he inform this House, separately, in relation 
to years 2013, 2014 and 2015 - 

  (i) the number of registered Employees’ 
Provident Fund (EPF) accounts;  and 

 (ii)  the number of Employees’ Provident Fund 
(EPF) accounts registered anew; 

(b) in the District of Kandy? 

 (i)  Will he also inform this House, separately, 
in relation to years 2013, 2014 and 2015, 
the number of Employees’ Provident Fund 
accounts registered anew by - 

 (ii) State-owned companies; 

 (iii) semi-government institutions; 

 (iv) the private sector; 

 (v) the industrial sector; 

 (vi) the agricultural sector; and the service 
sector? 

(c) If not, why? 
 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා (කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர - ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க 
உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera - State Minister of 
Labour and Trade Unions Relations) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 

සබඳතා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i)  
 

 

 
  

 (ii)  

 
(ආ) ඉහත පරිදි වර්ගීකරණය කරන ලද පද්ධතියක් දැනට 

ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සතුව ෙනොමැත. 
 කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා ශී ලංකා මහ බැංකුව A සිට 

x දක්වා වූ අක්ෂරයන් අනුව නම් කරනු ලබන කලාපයන්ට 
අනුකූලව ෙසේවාෙයෝජකයන් ලියා පදිංචි කරන දත්ත 
පද්ධතියක් පවත්වා ෙගන යනු ලබයි. එෙලස ලියා පදිංචි වූ 
ෙසේවාෙයෝජකයකුෙගන් යම් සාමාජිකයකු ෙවනුෙවන් 
දායක මුදලක් ලද විට අදාළ ෙසේවාෙයෝජකයාට හිමි 
අක්ෂරය හා අංකය යටෙත් එම සාමාජිකයා ලියා පදිංචි 
ෙකෙර්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
     
 ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙගන් 

අහන්න තිෙබන පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. දැන් ඔබතුමා 
පිළිතුර ඉදිරිපත් කරද්දී කිව්වා, ඔබතුමන්ලා සතුව ෙමවැනි 
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වර්ෂය 
ලියා පදිංචිව තිබූ ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව 

2013 139,342 
2014 145,273 
2015 144,457 

වර්ෂය 
අලුතින් ලියා පදිංචි වූ ෙසේවක අර්ථසාධක 

අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව 
2013 33,655 
2014 35,903 

2015 34,533 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වර්ගීකරණයක් නැහැයි කියලා. නමුත් මා දන්නා තරමින් රජයට 
අයත් සමාගම්, අර්ධ රාජ්ය ආයතන පිළිබඳව ෙකෙසේ වුවත්, 
ෙපෞද්ගලික අංශයට අදාළව විෙශේෂෙයන්ම කර්මාන්ත, කෘෂි 
කාර්මික හා ෙසේවා අංශ වශෙයන් ෙවන් කිරීමක් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ඒ ආකාරෙය් ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න බැරි ඇයි කියන එක මා 
මුලින්ම දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැන වාර්තා ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ශී ලංකා 

මහ බැංකුවත්, කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් A සිට x දක්වා වූ 
අක්ෂරයන්ට අනුව තමයි කලාපයන්ට ෙවන් කරලා ෙම් මුදල් 
සාමාජිකයන්ෙග් ගිණුම්වලට බැර කරන්ෙන් කියලායි. එෙහම 
කරනවාට අමතරව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සඳහන් කරන්න 
කමයක් නැහැ. ඒ අක්ෂරයට අනුව, ඒ ගිණුමට අනුව තමයි ඒක 
බැර ෙවන්ෙන්.  

    
   ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, "අක්ෂරය" කියලා කියන්ෙන් ඇත්තටම 

දිස්තික්කයට බව ඔබතුමා දන්නවා ඇති. කුරුණෑගලට අදාළ 
අක්ෂරය "Y". මා ෙම් පිළිබඳව කම්කරු නිලධාරින්ෙගන් ෙසොයා 
බැලූ අවස්ථාෙව්දී, ඔවුන්ෙග් පැත්ෙතන් නිශ්චිතව ෙම් කරුණ 
ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. ඒ නිසා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
ෙම් කාරණය ගැන නැවත ෙසොයා බලන්න කියලා.  

ෙදවැනි කරුණ ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, අපි මහනුවර 
දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, රෙට් පධානම ආර්ථික පදනමක් තිෙබන 
දිස්තික්ක කීපෙයන් එකක් තමයි මහනුවර දිස්තික්කය. ඔබතුමා 
ඉදිරිපත් කරපු දත්ත අනුව, පසු ගිය අවුරුදු තුන ඇතුළත ෙම් 
දිස්තික්කවල රැකියා උත්පාදනය ගත්ෙතොත්, වාර්ෂිකව ශම 
බලකායට එකතු වන පමාණෙය් සැලකිය යුතු අඩු මට්ටමක් 
ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. ෙම් කාරණය සමහර විට ඔබතුමාෙග් 
විෂයයට සෘජුවම සම්බන්ධ ෙනොෙවනවාය කියලා කියන්න 
පුළුවන්. නමුත් රැකියා උත්පාදනය හා ඔබතුමන්ලා දීලා තිෙබන 
ෙපොෙරොන්දු එක්ක ගත්තාට පස්ෙසේ එහි බරපතළ ගැටුමක් 
තිෙබනවා.  

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
මා ලබා දීලා තිෙබන ෙතොරතුරුවලට අනුව නම් 2013 සහ 

2014 අවුරුදුවලට වඩා 2015 අවුරුද්ෙද් යම් අඩු වීමක් 
ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. නමුත් 2016 දැන් අපි ෙම් ගැන අලුතින් 
ෙසොයා බලලා, ෙවනම වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා තිෙබනවා, 
ගරු මන්තීතුමා. 2016 අවුරුද්දත් එක්ක සාෙප්ක්ෂව බලලා, අපි ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කෙළොත් මා ඔබතුමාට ඒ විස්තර ෙවනම 
ලබා ෙදන්නම්. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, 

සාමාන්ය සම්මතය  - practice එක - ෙවලා තිෙබන්ෙන් යම්කිසි 
ව්යාපාරයක් ලියා පදිංචි කළාට පස්ෙසේ, එදිනම ෙම් අංක ලබා 
ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුයි කියලායි. රාජ්ය ආයතන වාෙග්ම රෙට් 
පධාන ෙපෙළේ සමාගම් පවා ෙමවැනි ආකාරයට ෙසේවක 

ෙසේවිකාවන්ට ගිණුම් ලබා ෙනොදී, විශාල වශෙයන් කටයුතු 
කරෙගන යන බව ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති. නමුත් මා වගකීෙමන් 
යුතුව ෙම් කාරණය කියනවා. ලංකාෙව්  පධාන supermarkets 
රාශියක් -ගණනාවක්- තිෙබනවා. ඒවාෙය් විවිධ සමාගම්වලට 
අයිති ෙසේවක ෙසේවිකාවන් 20,000කට වැඩි පමාණයක් වැඩ 
කරනවා. ඔවුන්ට අංකයක් ලැෙබන්ෙන් අවුරුදු ෙදකක් වැඩ 
කළාට පසුවයි. ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
ෙගොඩාක් පුංචි තැනක ෙදන්ෙනක් තුන්ෙදනකුෙග්  පශ්නවලට වඩා 
පධාන සමාගම්වලින් පවා ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් ලියා 
පදිංචි ෙනොකර ඒ ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ෙග් අයිතිවාසිකම් 
උල්ලංඝනය කිරීම පිළිබඳව ෙසොයා බලන්නය කියා.  

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ඒ ගැන ෙසොයා බලා ඔබතුමාට වාර්තාවක් සපයන්නම්.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊෙය්ත් ෙම් පිළිබඳව 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අදහස් ඉදිරිපත් වුණා. මම දැන ගන්න කැමැතියි 
-[බාධා කිරීමක්] ඔව්, ඒ කියන්ෙන් කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
වැඩ වර්ජනයක් යනවා. ඒකට පධාන ෙහේතුව ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
එම නිලධාරින්ෙග් ෙසේවා ව්යවස්ථාව සකස් කිරීම පිළිබඳවයි. 
ඔබතුමා ඒ ගැන පිළිතුරක් ලබා ෙදනවාද? 

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
පසුව ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒකට 

උත්තරය ෙදනවා. කලින් කිව්වා නම් ඒකටත් මම උත්තරය 
ෙදනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 13-786/'16-(1), ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් 

මහතා. 
 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen) 
Sir, 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) 
ෙදවන වටය. 
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[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 
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793/’16 
5.  ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම 

මහතා ෙවනුවට) 
 (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு டலஸ் 

அழஹப்ெப ம சார்பாக)  
 (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 

Dullas Alahapperuma)  
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 
(අ) (i) 2015.01.01 සිට 2015.12.01 දක්වා සහ 

2015.12.01 සිට 2016.08.01 දක්වා කාලසීමාෙව්දී 
රට තුළ සහ බසන්ාහිර පළාත තුළ සිදු වී ඇති 
ඝාතන සංඛ්යාව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්  
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2015.01.01 සිට 2016.08.01 දක්වා සිදු වූ මුළු 
ඝාතන සංඛ්යාව, එක් එක් ෙපොලිස ් බලපෙද්ශය 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) ඉහත (ii)හි සඳහන් ඝාතන අතරින් අපරාධකරුවන් 
ෙහළිදරව් ෙනොවූ ඝාතන සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv) වර්ෂ 2013, 2014 සහ 2016 වර්ෂෙය් මුල් මාස 08 
තුළ සිදු  වී ඇති ඝාතන සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (v) 2015.01.01 සිට 2016.08.01 දක්වා කාලසීමාව 
තුළ සිදු වී ඇති මිනිමැරීමට තැත් කිරීෙම් අවසථ්ා 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (vi) 2015.01.01 සිට 2016.08.01 දක්වා කාලසීමාව 
තුළ සිදු වී ඇති ඝාතන සඳහා සහ මිනිමැරීමට තැත් 
කරනු ලැබූ අපරාධ සඳහා ගිනි අවි භාවිතා කර ඇති 
අවසථ්ා සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சட்டம், ஒ ங்கு மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
(அ) (i )  2015.01.01ஆம் திகதி தல் 2015.12.01 வைர 

மற் ம் 2015.12.01ஆம் திகதி தல் 2016.08.01 
வைரயிலான காலகட்டத்தி ள் நாட் ம் 
ேமற்கு மாகாணத்தி ம் நைடெபற் ள்ள 
ெகாைலகளின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 ( i i )  2015.01.01 தல் 2016.08.01 வைர நைடெபற் 
ள்ள ெமாத்த ெகாைலகளின் எண்ணிக்ைக 

ஒவ்ெவா  ெபா ஸ் ஆ ைகப் பிரேதசத்திற் 
ேகற்ப ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 ( i ii )  ேமற்ப  (ii ) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெகாைல 
களில் குற்றவாளிகள் கண் பி க்கப்படாத 
ெகாைலகளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 ( i v )  2013, 2014 மற் ம் 2016ஆம் ஆண் களின் 
தல் 08 மாதங்க க்குள் இடம்ெபற் ள்ள 

ெகாைலகளின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (v )  2015.01.01 திகதி தல் 2016.08.01 வைரயிலான 
காலப்பகுதியில் இடம்ெபற் ள்ள ெகாைல 

யற்சிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 ( v i )  2015.01.01 திகதி தல் 2016.08.01 வைரயான 
காலப்பகுதியில் இடம்ெபற் ள்ள ெகாைலகள் 
மற் ம் ெகாைல யற்சிக் குற்றச்ெசயல்க க்கு 
சு பைடக்கலன்கள் பயன்ப த்தப்பட்ட சந்தர்ப் 
பங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development : 

(a) Will he inform this House - 

 (i)  separately, the assassinations that took 
place in the country and the Western 
Province during the periods from 
01.01.2015 to 01.12.2015 and from 
01.12.2015 to  01.08.2016; 

 (ii)  separately, in relation to each Police 
Division, the total number of  
assassinations that took place during the 
period from 01.01.2015 to 01.08.2016;  

 (iii)  out of the assassinations that were stated in 
aforesaid (ii),  the number of assassinations 
in which the criminals were not uncovered; 

 (iv)  separately,  the number of assassinations 
that took place within the first eight-month 
period of the years 2013, 2014 and 2016; 

 (v)  the number of  attempted murder incidents 
that took place during the period from 
01.01.2015 to 01.08.2016; and 

  (vi) the number of occasions in which firearms 
were used for the assassinations and in 
attempted murder incidents during the 
period from 01.01.2015 to 01.08.2016? 

(b)    If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම ඒ පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා.  

 

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

 

(අ)  (i)    

 (ii)  ඇමුණුම බලන්න. ඇමුණුම සභාගත* කරමි. 
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කාල සීමාව 
රට තුළ සිදු වී 
ඇති ඝාතන 
සංඛ්යාව 

බස්නාහිර පළාත 
තුළ සිදු වී ඇති 
ඝාතන සංඛ්යාව 

2015.01.01 සිට 
2015.12.01 දක්වා 

443 128 

2015.12.01 සිට 
2016.08.01 දක්වා 

334  90 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii)  82කි. 

 (iv)  වර්ෂ 2013, 2014 සහ 2016 මුල් මාස 08 තුළ සිදු වී ඇති 
ඝාතන සංඛ්යාව 

 (v)  267කි. 

 (vi)  156කි. 

(ඇ)    පැන ෙනොනඟී.   
 
 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 7-801/'16-(1), ගරු ශාන්ති  ශීස්කන්දරාසා 

මහත්මිය. 
 
ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
Sir, on behalf of the Hon. (Mrs.) Shanthi 

Sriskandarasa, I ask that Question.  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම සමාජ සවිබලගැන්වීම් 

හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 
සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  
 

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

 
පළමුවැනි ෙශේණිය සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කිරීම : 

ජනවාර්ගික අනුපාතය  
தலாம் தரத்திற்கு மாணவர்கைள அ மதித்தல் : 

இன விகிதாசாரம் 
ADMISSION OF STUDENTS TO GRADE ONE: ETHNIC RATIO 

 

804/’16 
 

8.  ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු එම්. එච්. එම්. 
සල්මාන් මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு எம்.எச்.எம். 
சல்மான் சார்பாக)   

 (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman) 

    අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) පළමුවැනි ෙශේණිය සඳහා පාසල්වලට සිසුන් 
ඇතුළත් කිරීෙම්දී ජනවාර්ගික අනුපාතය පිළිපැදිය 
යුතු බවට අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් 
චකෙල්ඛයක් නිකුත් කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම චකෙල්ඛෙය් පිටපතක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) பாடசாைலகளில் தலாம் தரத்திற்கு மாணவர் 
கைள அ மதிக்கின்றேபா , இன விகிதாசாரம் 
ேபணப்பட ேவண் ெமன கல்வி அைமச்சினால் 
சுற்றறிக்ைகெயான்   ெவளியிடப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், குறித்த சுற்றறிக்ைகயின் பிரதிைய 
சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Education : 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a circular has been issued by the 
Ministry of Education stipulating that 
ethnic ratio be followed when admitting 
students to grade one of schools; and 

 (ii) if so, whether a copy of the said cicular will 
be presented? 

(b) If not, why? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නයට පිළිතුර 

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

 

(අ)   (i)    නැත. 

       (ii)    අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 10-816/'16-(1), ගරු පසන්න රණවීර මහතා. 

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, උත්තරය සූදානම්. නමුත් 

එහි ෙපොඩි ෙවනස්කම් කිහිපයක් තිෙබනවා. ඒක සංෙශෝධනයක් 
කරන්න අවශ්ය නිසා ෙමම පශන්යට පිළිතුර දීම සඳහා මම සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

455 456 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

වර්ෂය ඝාතන සංඛ්යාව 
2013 402 
2014 391 
2016 301 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගංවතුර ඇවිල්ලා මාස පහයි. තවම ඒ දීමනාව ෙගවලා නැහැ. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඔක්ෙකොම ෙගවලා තිෙබන්ෙන්.  
 
 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) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පකාශය ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මැතිතුමා.  
 

 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
 මහජන බැංකුෙවහි ඩිජිටල්කරණයට අදාළ 

දෘඪකාංග මිලදී ගැනීම 
மக்கள் வங்கியின் ஜிடல் திட்டத் க்கான 

வன்ெபா ள் ெகாள்வன  
 PURCHASE OF HARDWARE FOR DIGITALIZATION OF 

PEOPLE’S BANK 

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

පිළිතුරු බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් මා 
ෙමම පශ්නය ෙයොමු කරනවා.  

ශී ලංකාෙව් පමුඛතම ජාතික බැංකුවක් වන, මහජන 
බැංකුෙවහි ඩිජිටල්කරණයට අදාළ දෘඪකාංග - hardware- මිලදී 
ගැනීම සඳහා එක්තරා සමාගමක් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙටන්ඩරෙය් 
මුළු වටිනාකම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 4.5 සිට 5.5 දක්වා 
විචල්ය කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව ෙමකී ගනුෙදනුවට අදාළ ලිපි 
ෙල්ඛන මහජන බැංකුෙවහි අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර 
ඇති බැවින්ද; 

රුපියල් ෙකෝටි 70ක පමණ සුවිශාල ගනුෙදනුවට අදාළ 
ෙටන්ඩර් කැඳවීම දින පහක් වැනි ඉතා ෙකටි කාලයක් තුළදී සිදු 
කළ බවට වාර්තා වී ඇති බැවින්ද; 

ෙමම ගනුෙදනුෙවන් මහජන බැංකුවට සිදුවිය හැකි අතිවිශාල 
අලාභය පිළිබඳ ලිඛිත සාක්ෂි අගාමාත්ය කාර්යාලයට අෙගෝස්තු 
29වන දින භාර ෙදනු ලැබ ඇති බව වාර්තා වී ඇති බැවින්ද; 

මහත් වූ ආන්ෙදෝලනයට තුඩු දී ඇති ෙමකී ෙටන්ඩර් මගඩිය 
පිළිබඳ පූර්ණ විමර්ශනයක් ෙකොට එකී විමර්ශන වාර්තාව 
කඩිනමින් ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන ෙලස ෙයෝජනා 
කරමි. 

ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඇමතිතුමා උත්තර ෙදන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන නිසා "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් පළ වූ ෙම් 
ෙකොටස ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. 

ෙම් ගනුෙදනුව සම්බන්ධෙයන් 2016 අෙගෝස්තු 30වන දින  
"ලංකාදීප" පුවත් පෙත්  ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"මහජන බැංකුෙව් ෙකෝටි 70 ෙටන්ඩරය 

අධ්යක්ෂවරු ෙදෙදෙනක් අගමැති කාර්යාලයට සියලු සාක්කි බාර ෙදති 

මහජන බැංකුෙව් ඩිජිටල්කරණය සඳහා අදාළ දෘඩාංග (hardware) මිලදී 
ගැනීම සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් ෙකරුණු රුපියල් ෙකෝටි 70ක 
(ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 4.5) අධික ගනුෙදනුවට අදාළ සියලු ලිඛිත 
සාක්ෂි අගාමාත්ය කාර්යාලයට ඊෙය් (29) බාර ෙදනු ලැබීය. 

ෙමම ෙටන්ඩරයට අදාළ සියලු ලිඛිත වාර්තා මහජන බැංකුෙව් 
අධ්යක්ෂවරුන් ෙදෙදෙනකු විසින් අගාමාත්ය කාර්යාලයට බාරදීම 
විෙශේෂත්වයකි...." 

මම ඊට වඩා ඒ වාර්තාෙව් ඇති ෙද්වල් කියවන්න යන්ෙන් 
නැහැ. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ළඟත් ෙම් "ලංකාදීප" 
පුවත් පත ඇති.  

මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ සම්බන්ධ පකාශයක් කරන්ෙන්, මහජන 
බැංකුව ෙම් රෙට් පධාන ජාතික බැංකුවක් වන නිසායි.  මහජන 
බැංකුව දීර්ඝ කාලයක් විවිධ ගැටලු, අභිෙයෝග මධ්යෙය් 
පැවතෙගන එනවා. මීට පථම, මහජන බැංකුව කඩා වැටීමට 
එවැනි කටයුතු කළ විවිධ අවස්ථාවලදී මමත්, බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාත්  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී - 1980 කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දීත්
- ෙම් විධියට පශ්න කරලා ඒ  කියා මාර්ග නවත්වා ගැනීමට 
මැදිහත් වුණා. එදා විපක්ෂෙය් හිටපු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
මැතිතුමාටත් ඒ බව මතක ඇති. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමා ෙම් 
පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කරනවා නම් ෙහොඳයි. මම  පශ්නය 
අහලා අවසන් කරන්නම්. 

අද මහජන බැංකුව ලක්ෂ ගණනක මුදල් වැය ෙකොට යම් යම් 
පුවත් පත්වලට විරුද්ධව දැන්වීම් පළ කරනවා. පරීක්ෂණයක් 
කියාත්මක ෙවන ෙකොට යම් යම් පුවත් පත්වලට ඒ විධියට 
පහරදීම සුදුසු නැහැ. මහජන බැංකුව කියන්ෙන් මහජන 
ආයතනයක්. එය මහජනතාවෙග් බැංකුවක්. එය මූල්ය 
ආයතනවලින් ඉතාම වැදගත් එකක්. ඇමතිතුමාෙග් අවසරයක් 
ඇතිවද බැංකුෙවන් ෙමවැනි දැන්වීමක් පළ කරන්ෙන්? ෙම් මුදල් 
වියදම් කරලා ඒ ෙචෝදනාව සහිත දැන්වීම පළ කරලා තිෙබන්ෙන් 
''ලංකාදීප'' පුවත් පතට ද, ටයිම්ස් ආයතනයට ද, "ෙඩ්ලි මිරර්" 
පුවත් පතට ද? මහජන බැංකුෙව් අධ්යක්ෂවරු ෙදෙදෙනක් 
අගාමාත්ය කාර්යාලයට ෙම් පිළිබඳ ෙතොරතුරු සහිත ලිපිෙගොනු 
යැව්වා නම්, ඒවා පරීක්ෂා ෙකොට හමාර ෙවනකල්වත් ඉවසීෙමන් 
ඉන්න බැරි ඇයි? ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමා ෙම් පශ්නවලට පිළිතුරු 
ෙදනවා නම් මම එය අගය කරනවා. 

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

අගාමාත්යතුමාට ලැබුණු සියලු ලියකියවිලි අදාළ අමාත්යාංශයට 
භාර දීලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමා පකාශයක් 
කරයි. 

457 458 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර 
නිෙයෝග 23(2) යටෙත් අද ඉදිරිපත් කළ ඒ පශ්නය ගැන ෙසොයා 
බලා ෙබොෙහොම විධිමත් පකාශයක් කරන්න අපි කල් ඉල්ලනවා. 
ඇමතිතුමාම ඒ පකාශය කරයි. 

බැංකුවක් ෙමොකක් හරි පකාශයක් කරන ෙකොට අමාත්යාංශෙය් 
අවසරයක් ගන්ෙන් නැහැ. අපි ඒ බැංකුවලට, ආයතනවලට 
සම්පූර්ණෙයන්ම ස්වාධීනත්වය දීලා තිෙබනවා, ඒවා වාණිජ 
මට්ටමින් ෙගන යන්න. ඒකයි අලුත් කමය. ඒ වාෙග්ම, අපි මහජන 
බැංකුව කඩා වැෙටන්න කිසිම ඉඩ කඩක් තියන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ 
බැංකුව සම්පූර්ණෙයන්ම ආරක්ෂා කරන බවත් ෙම් සභාෙව්දී 
සඳහන් කළ යුතුයි. අපට අවසර දුන්ෙනොත්, පාර්ලිෙම්න්තුව 
පැවැත්ෙවන ඊළඟ දවෙසේ අපි ෙම් පශ්නයට සම්පූර්ණ පිළිතුරක් 
ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇමතිතුමා දීර්ඝ පිළිතුරක් 

ලබා ෙදන නිසාමයි ෙම් සඳහා  අවධානය  ෙයොමු කරන්ෙන්.  

දෘඪකාංග පද්ධතියක් සවි කර ගැනීම පිළිබඳ ෙටන්ඩර් 
පටිපාටිෙය්දී තමයි, රුපියල් මිලියන 700ට ආසන්න මුදල් 
පමාණයක් අවභාවිතෙය් ෙයදුණාය කියන ෙම් ෙචෝදනාව 
තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය සති කිහිපය ඇතුළත ලංකාෙව් පධාන ජාතික 
පුවත් පත් ගණනාවකම ෙම් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක වාර්තා  පළ වී 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව යම් මන්තීවරෙයක් පකාශයක් 
කරන්න ෙපර, අමාත්යාංශය විසින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් 
කළ යුතුව තිබුණා. හැබැයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කරන්ෙන් 
නැතිව, මහජන බැංකුව දැන් ෙපළැඹී තිෙබනවා පුවත් පත් වාර්තා 
පළ කිරීමට. මහජන බැංකුෙව් තිෙබන්ෙන් සභාපතිවරයාෙග් ෙහෝ 
ෙම් තීරණය ගත්ත අධ්යක්ෂවරයාෙග් මුදල් ෙනොෙවයි. මහජන 
බැංකුෙව් තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් තැන්පත් මුදල්. ඒ 
තැන්පත් මුදල්වල භාරකාරිත්වය විතරයි ඔවුන්ට තිෙබන්ෙන්. 
නමුත්  මහ ජනයාෙග් තැන්පත් මුදල් උපෙයෝගි කර ෙගන, මුදල් 
අවභාවිතෙය් ෙයදූ කාර්යය වසා ගැනීම ෙවනුෙවන් අද මහජන 
බැංකුව මාධ්ය දැන්වීම් පළ කරනවා. ඒක තමයි දැන් සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, යම් ආයතනයක් පිළිබඳව 
ෙචෝදනාවක් ඉදිරිපත් වුණාම, සෑම ආයතනයක්ම ෙම් විධියට 
පත්තර දැන්වීම්වලින් පිළිතුරු ෙදන්න ගිෙයොත්, ෙකොතනින්ද 
ෙකළවර ෙවන්ෙන්? අධ්යාපන අමාත්යාංශය පිළිබඳ පශ්නයත් මතු 
ෙවන ෙකොට, ඒ අමාත්යාංශය පත්තර දැන්වීමක් දමනවා නම්, 
පරිසර අමාත්යාංශය පිළිබඳ පශන්යක් මතු ෙවන ෙකොට, ඒ 
අමාත්යාංශය පත්තර දැන්වීම් දමනවා නම් ඒක හරිද? ඒ පශ්න 
ෙවනුෙවන් පත්තර දැන්වීම් දමන එක ෙනොෙවයි ඒ ආයතන 
කරන්න ඕනෑ.  

මහ ජනයාෙග් මුදල් තමයි මහජන බැංකුෙව් තිෙබන්ෙන්. ඒ 
මුදල් උපෙයෝගි කර ෙගන, වංචා වසා ගැනීම ෙවනුෙවන් දැන්වීම් 
පළකරන තත්ත්වයක් දැන් මතු ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 
මම කථාව අවසන් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කියන එක හරි. වාණිජ මට්ටමින් 
බැංකුෙව් පවර්ධනය සඳහා ඒ ආකාරයට දැන්වීම් දැමීම, බැංකුෙව් 
අලුත් ව්යාපෘති හඳුන්වා ෙදන්න දැන්වීම් දැමීම හරි. ඒක ෙවනම 
කථාවක්. ඒ සඳහා ස්වාධීනත්වය බැංකුව සතුව තිෙබනවා. හැබැයි 
ෙමතැන සිදුවී තිෙබන්ෙන්, ගනු - ෙදනුවක් පිළිබඳ වාර්තා වුණාට 
පස්ෙසේ, ඒ ගනු - ෙදනුව නිරවුල් කර ගැනීම ෙවනුෙවන් -ඊට 
පතිපක්ෂ ෙලස- ෙම් දැන්වීම හරහා පිළිතුරු සැපයීමක්  සිදු කර 
තිෙබන එකයි. එය කිසිෙසේත්ම ෙයෝග්ය නැහැ. ඒ නිසා ගරු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒ පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අද ඉදිරිපත් කරනවා නම් තමයි වඩාත් ෙයෝග්ය. 
ඇත්තටම ඔබතුමා කළ යුතුව තිබුෙණ්, ෙම් ගැන පත්තරවල පළ 
ෙවන ෙකොටම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියන එකයි. දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා  ෙම් පශන්ය නඟන්න ෙපර, අමාත්යවරයා 
විසින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් පශ්නය නිරවුල් කළ යුතුව 
තිබුණා. ඒ නිසා  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව 
සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් ඉක්මනින්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට සුළු ෙව්ලාවක් ලබා 

ෙදන්න. මම විනාඩියකින් කියන්නම්. 
 

ගරු  මන්තීතුමනි, පත්තරවල  පළෙවන සියලු ෙද්වල් 
පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා  කළ යුතුද නැද්ද කියන එක  
ඇමතිතුමා තීරණය කළ යුතුයි. ඊෙය් පත්තරවල තමයි ඔබතුමා 
කියපු ඒ දැන්වීම  තිබුෙණ්. ඊෙය් ඒ දැන්වීම තිබුණ නිසා මම 
දැන්ම ඒ ගැන පකාශයක් කරනවා. මෙග් මතයත් ඒ දැන්වීම සුදුසු 
නැහැ කියන එකයි.  නමුත් ඒ කරුණ පිළිබඳව ෙසොයා බලා  
සම්පූර්ණ විස්තරයක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා ෙදනවා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු  නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ පුවත් පත් දැන්වීම 
ෙනොෙවයි පශ්නය.  ඒ දැන්වීෙම්  ෙමෙලසින් පළ කර තිෙබනවා. 
"ෙම් වනවිට එක්තරා පුවත් පත් සමාගමක් පමණක්, ද්ෙව්ෂ 
සහගතව, බැංකුව අපකීර්තියට පත් කිරීෙම් ෙච්තනාෙවන් පුන 
පුනා හුවා දක්වන අන්දෙම් කිසිදු වංචාවක් සිදුවී ෙනොමැති බව 
අවධාරණෙයන් සඳහන් කරනු කැමැත්ෙතමි." 

එහි සඳහන් ෙවනවා, "ෙම් වනවිට එක්තරා පුවත්පත් 
සමාගමක්" යනුෙවන්. එතෙකොට, ෙම්ක මාධ්ය පිළිබඳ පශ්නයක්. 
යම් මාධ්යයක් විසින් යම් කිසි වංචාවක්,  දූෂණයක්, අකමිකතාවක් 
ෙහළි දරව් කළාට පස්ෙසේ, ඒ මාධ්ය ආයතනවලට දැන්වීම් ලබා 
ෙදන ආයතනයක් සඳහන් කරනවා, ''එක්තරා පුවත්පත් 
ආයතනයකට'' තමයි ෙම් අවශ්යතාව තිෙබන්ෙන් කියලා.  ඒක 
ෙම් රෙට් මහජනයාෙග් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතියට  
බරපතළ ෙලස එල්ල කළ පහරක් බව තමයි අපි විශ්වාස 
කරන්ෙන්. 

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

අපි සියලු ෙදනාම කැමැතියි මහජන බැංකුව දියුණු ෙවනවාට.  
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් බැංකුත් ෙම් විධිෙය් පරිගණක පද්ධතියක් 
සමඟ දියුණු ෙවන්න උනන්දුෙවන් ඉන්නවා. ඒ ගැනත් අපි 
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කල්පනාෙවන් සිටිය යුතුයි කියලායි මම හිතන්ෙන්. ෙම් පරිගණක 
පද්ධති ය දියුණු වුෙණ් නැත්නම් මහජන බැංකුෙව් දියුණුවටත් ඒ 
කාරණය බලපාන්නට පුළුවන්. ඒ ගැනත් අපි අවධානය ෙයොමු කළ 
යුතුයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊෙය් දින අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා පශ්නයක් ඇහුවා. අද දින ගරු රවීන්ද 
සමරවීර රාජ්ය අමාත්යතුමා ඒ සඳහා පිළිතුරු ලබාදීමට  සූදානමින් 
සිටිනවා. 

 
 

කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කම්කරු 
නිලධාරින්ෙග් වැඩ වර්ජනය: කම්කරු හා 

වෘත්තීය සමිති සබඳතා රාජ්ය අමාත්යතුමාෙග් 
පකාශය 

ெதாழில் திைணக்களத் ெதாழில் 
அதிகாாிகளின  ேவைலநி த்தம் :  

ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் 
இராஜாங்க அைமச்சாின  கூற்  

 LABOUR OFFICERS’ STRIKE IN DEPARTMENT OF 
LABOUR: STATEMENT BY STATE MINISTER OF 

LABOUR AND TRADE UNIONS RELATIONS 

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා (කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர - ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க 
உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera - State Minister of Labour 
and Trade Unions Relations) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊෙය් දිනෙය්දී, 

2016.09.08ෙවනි දින ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත්, ගරු 
අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාත් කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
කම්කරු නිලධාරින්ෙග් වැඩ වර්ජනය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
පශ්නයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ සඳහා මම ෙකටිෙයන් පිළිතුරු 
ෙදනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වසර 93ක් පමණ පැරණි 
කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව වත්මන් පරිපාලන, සංවර්ධන හා නීති 
කියාත්මක කිරීෙම් අවශ්යතා සඳහා ගැළෙපන පරිදි පතිව හගත 
කිරීෙම් අවශ්යතාව හඳුනාෙගන ගරු කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා අමාත්ය ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා විසින් 
2015.09.21ෙවනි දින ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් 
අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 14 - A පරිච්ෙඡ්දය යටෙත් පැවරී ඇති 
බලතල අනුව කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව පතිව හගත කිරීමට 
කමිටුවක් පත් කරන ලදී.  

කම්කරු අමාත්යාංශෙය් හිටපු ෙල්කම්වරෙයකු වූ මහින්ද 
මඩිහෙහේවා මහතාෙග් පධානත්වෙයන් ෙමම කමිටුව පත් කරන 
ලද අතර, ඒ සඳහා හිටපු අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරුන්, ෙජ්යෂ්ඨ 
පරිපාලන නිලධාරින් හා කම්කරු විෂය ක්ෙෂේතෙය් අත්දැකීම් ඇති 
විශාමික නිලධාරින් සාමාජිකත්වය දරයි. ෙම් වාර්තාව මාස 3ක 
කාලයක් තුළ නිමා කිරීමට තීරණය කර ඇත. ෙමම කමිටුව සඳහා 

විවිධ අංශවලින් අදහස් හා ෙයෝජනා ලබා ගත් අතර රාජ්ය ෙසේවා 
කම්කරු නිලධාරි සංගමෙය් නිෙයෝජිත කණ්ඩායමක්ද ඒ සඳහා 
අදහස් හා ෙයෝජනා ලබා දී ඇත. ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහ 
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් ෙමම කමිටුව සඳහා අවශ්ය ෙතොරතුරු 
දත්ත ලබා ෙදමින්  ඵලදායීව ෙමන්ම කඩිනමින් ෙමම කටයුතු 
අවසන් කර ගැනීමට සහාය ලබා ෙදයි.  

මීට සමගාමීව කම්කරු නිලධාරින් විසින් කම්කරු ෙසේවා 
ව්යවස්ථාවක අවශ්යතාව ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, ෙපර සකස් 
කරන ලද "ශී ලංකා කම්කරු සබඳතා ෙසේවය" ෙලස ෙසේවා 
ව්යවස්ථාවක ෙකටුම්පතක් ෙකොමසාරිස් ජනරාල්ට, අමාත්යාංශයට 
ඉදිරිපත් කර තිබුණි. ඒ ෙයෝජිත ව්යවස්ථාව අනුව MN - 5 වැටුප් 
කාණ්ඩය යටෙත් වැටුප් ලබන කම්කරු නිලධාරින් SL - 01 වැටුප් 
කාණ්ඩය යටෙත් දැනට කම්කරු සහකාර ෙකොමසාරිස්වරුන් 
ලබන වැටුප් ගණයට තත්ත්වය උසස් කරන ෙලස ඉල්ලා ඇත. 

පවත්නා බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටිය අනුව කම්කරු නිලධාරියකු 
ෙලස වසර 10ක සාර්ථක ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කරන ලද 
කම්කරු නිලධාරින් සඳහා විභාගයක් පවත්වා සුදුසුකම් ලද පසු 
උසස්වීමක් ෙලස SL - 01 වැටුප් පියවෙර් පිහිටුවනු ලබයි. 
අමාත්යාංශය හා ෙදපාර්තෙම්න්තුව කම්කරු නිලධාරි සංගමෙය් 
නිෙයෝජනය සමඟ පැවැත් වූ සාකච්ඡාවලදී අවධාරණය කරනු 
ලැබුෙව් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පතිව හගත කිරීෙමන් පසු මීට වඩා 
පුළුල් පරිපාලන ව හයක් තුළ ෙසේවා ව්යවස්ථාව සම්පූර්ණ කිරීම 
සුදුසු බවයි.  

රජෙය් සාමාන්ය පරිපාලන කියාදාමය වන්ෙන්ද රාජ්ය 
ආයතනයක රාජකාරි වගකීම් හා කියාවලීන් පුළුල් වීෙම්දී 
ආයතනෙය් කටයුතු ඵලදායීව හා කාර්යක්ෂමව කියාත්මක කිරීම 
සඳහා  පතිව හගත කිරීෙම් වැඩ සැලසුමක් හඳුනාෙගන, එම 
ආයතනෙය් පධාන රාජකාරි තනතුරු සඳහා ෙසේවා ව්යවස්ථාවක් 
සකස් කිරීම මඟින් ෙසේවක සංඛ්යාව යළි හඳුනාෙගන ඒ වගකීම් 
අනුව සංවිධාන සටහනක් මඟින් තනතුරු විධිමත්ව ස්ථානගත 
කිරීමයි. නමුත්, රාජ්ය ෙසේවා කම්කරු නිලධාරි සංගමය ඇතුළු 
නිෙයෝජිත කණ්ඩායම කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් හා 
අමාත්යාංශෙයන් ඉල්ලා සිටිෙය් ෙසේවා ව්යවස්ථාව වහාම අනුමත 
කර, ෙපර කී පරිදි සියලුම කම්කරු නිලධාරින් SL - 01 වැටුප් 
පියවෙර් පිහිටුවීමට කටයුතු කරන ෙලසයි. 

ඒ අනුව සංගමය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙසේවා ව්යවස්ථා 
ෙකටුම්පත අධ්යයනය කර ෙසේවා ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීම සඳහා 
අමාත්යාංශය හා කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් සමඟ 
කමිටුවක් පත් කර කටයුතු කියාත්මක කරන අතර, ෙසේවා 
ව්යවස්ථාවක් අනුමත කිරීම රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශය, 
කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් එකඟතා අනුව කළ යුතු කටයුත්තක් බැවින් 
එය අමාත්යාංශයට තනිව කළ ෙනොහැකි කටයුත්තක් බව 
සාකච්ඡාවලදී සංගමයට අවධාරණය කර තිබුණි. 

ෙමම තත්ත්වය තිබියදී සංගමය විසින් 2016.09.01 වන දින 
ලිපියක් එවමින් 2016.09.07 දින සිට අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක් 
කරන බව දන්වා සිටින ලද අතර, ඉල්ලීම් සඳහා ෙකොමසා රිස් 
ජනරාල්වරයා විසින් ෙමෙතක් ගත් කියාමාර්ග පිළිබඳව සංගමය 
දැනුවත් කර ඇත. ඉන් ෙනොනැවතී 2016.09.05 වන දින ගරු 
අමාත්යතුමාෙග් පධානත්වෙයන් අමාත්යාංශ ෙල්කම්, කම්කරු 
ෙකොමසාරිස් ජනරාල් හා සංගමෙය් සභාපති ඇතුළු නිලධාරින් 
කැඳවා අමාත්යාංශෙය්දී දීර්ඝ ෙලස සාකච්ඡා කරන ලද අතර, එහිදී 
පහත සඳහන් තීරණයන්ට එළෙඹන ලදී: 

461 462 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

1.   රාජ්ය ෙසේවා කම්කරු නිලධාරි සංගමය විසින් ෙයෝජනා 
කරන පරිදි එම නිලධාරින් සඳහා ෙසේවා ව්යවසථ්ාවක 
අවශ්යතාව සහ ෙසේවා ව්යවසථ්ාවක් සථ්ාපිත කිරීම 
පතිපත්තියක් වශෙයන් පිළිගැනීම. 

2.   ෙසේවා ව්යවසථ්ාවක් සකස ්කිරීම සිදුවිය යුත්ෙත් කම්කරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉදිරි අවශ්යතාවන්ට ගැළෙපන 
ආකාරයට හා නිලධාරින්ෙග් යහපතට ෙහේතු වන 
ආකාරෙයන් බැවින් කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
පතිව හගතකරණය සඳහා පිහිටුවා ඇති කමිටුෙව් නි ර්ෙද්ශ 
ද සලකා බැලීම.  

3.   ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉහත කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශද සලකා බලා 
කටයුතු කිරීම සඳහා විධිමත් කමිටුවක් මඟින් මාස තුනක 
(03) කාලයක් තුළදී කටයුතු අවසන් කිරීම සඳහා මූලික 
එකඟතාව පළ කරන ලදී.  

ෙමම තීරණ සංගමෙය් සභාපතිට ලිඛිතව දැනුම් ෙදන ලද 
අතර, ෙමම කරුණු පිළිබඳ එකඟතාවක් ෙනොමැති බව දන්වා 
2016.09.06 දින ලිපිෙයන් 07 දින සිට අඛණ්ඩව වැඩ වර්ජනයක් 
කරන බව දන්වා සිටින ලදී. 

ඒ අනුව 07 හා 08 දිනවල කම්කරු නිලධාරින් වැඩ වර්ජනයක 
ෙයදී සිටි. කම්කරු නිලධාරින්ට පවරා ඇති අධිකරණමය නඩු 
පිළිබඳ රාජකාරි ගැටලුවක් ඇති ෙනොවන පරිදි කියාත්මක කිරීමට 
පළාත් මට්ටෙම් නිෙයෝජ්ය කම්කරු ෙකොමසාරිස්වරුන් සහ දිසත්ික් 
මට්ටමින් සහකාර කම්කරු ෙකොමසාරිස්වරුන් ෙමන්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නීති නිලධාරින්ද දැනුවත් කර  රාජකාරි පවරා 
ඇත. 

තවදුරටත් ඕනෑම අවස්ථාවක සාකච්ඡාවකට විවෘතව ඉඩකඩ 
සලසා ඇති බව සංගමයට ලිපියකින් දන්වා ඇති අතර, අදාළ කමිටු 
සමඟ අමාත්යාංශය හා ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒකාබද්ධව කඩිනමින් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පතිව හගත කිරීෙම් කියාවලිය හා ෙසේවා 
ව්යවස්ථා සකස් කිරීෙම් කියාවලිය කරෙගන යනු ලබයි. 

ෙමම කියාදාමය වහාම කළ ෙනොහැකි අතර, අවමව මාස 3ක 
කාලයක් අවශ්ය බවත්, කම්කරු  නිලධාරින්ෙග් ඉල්ලීම සදහා 
සුබවාදී පතිචාර ලබා දී  කඩිනමින් නිශ්චිත කාල රාමුවක් තුළ 
කටයුතු නිම කිරීම අවශ්ය බවටත් සියලුම පාර්ශ්වයන් දැනුවත් කර 
ඇත. රාජ්ය ෙසේවා කම්කරු නිලධාරි සංගමය සමඟ තවදුරටත් 
සුබවාදීව සාකච්ඡා පවත්වා ගනිමින් ගැටලුව නිරාකරණය කිරීමට 
අමාත්යාංශය කටයුතු කරයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  සංගමෙය් සභාපති ඇතුළු 
නිලධාරින් කැඳවා අමාත්යාංශ නිලධාරින් සමඟ 05 ෙවනිදා 
අමාත්යාංශෙය් සාකච්ඡාවක් පැවැත් වුණා. 2016.09.05  ෙවනි දින 
සාකච්ඡාෙව් දී මා කලින් සඳහන් කළ තීරණ තුනට ෙම් අය  එකඟ 
ෙවලා ඒ සඳහා මාස 3ක කාලයක් ඉල්ලා සිටියා.  2016.09.05 
ෙවනි දින  එකඟත්වය පළ කරලා ගිහිල්ලා, 06 ෙවනිදා ලිපියක් 
එවනවා, 2016.09.07 ෙවනිදා සිට වර්ජනයක් කරනවා කියලා. 
ඉතින් ෙම්ක ටිකක් අසාධාරණයි. ඒ අයට දැනටත් අපි 
සාකච්ඡාවකට විවෘත කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්ට ඕනෑ 
ෙව්ලාවක ඇවිල්ලා ගරු අමාත්යතුමාත්, ෙකොමසාරිස්තුමියත් සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න පුළුවන්. SL-01 
වර්ගයට අන්තර්ගහණය කරන්න කියලා කිව්වාම, ඒ කාරණය 

කම්කරු නිලධාරින්ට විතරක් අදාළ වන ෙදයක් ෙනොෙවයි. එය 
රාජ්ය ෙසේවෙය් එම වැටුප් තලෙය් සිටින සියලු ෙදනාටම අදාළ 
ෙවනවා. දැනට තිෙබන්ෙන් අවුරුදු 10ක ෙසේවා කාලයකට පසු 
ෙම් අයව සහකාර කම්කරු ෙකොමසාරිස් තනතුරට පත් කිරීමයි. 
නමුත් ෙම් ෙගොල්ලන් කියන්ෙන් අද බඳවා ගන්නා කම්කරු 
නිලධාරියාත් ඒ වැටුප් තලයට ඇතුළු කරන්න කියලායි. ඒක 
කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ෙමොකද, ඒකට රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ අමාත්යාශෙයනුත් අවසරයක් ෙදන එකක් නැහැ. 
ඒ නිසා අපි ෙම් ගැන තවදුරටත් සාකච්ඡා කරලා තීරණයක් ගන්න 
ඕනෑ. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

කියන්ෙන් දිනපතා දහස් ගණන් කටයුතුවල නිරත වන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්. එහි කටයුතු අඩපණ වීමක් සිදු වන 
වාතාවරණයක් ඇති ෙනොෙකොට, ෙම් පිළිබඳව සුහදතාවෙයන් 
කියා කරන්න කියලායි අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන්. 

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
අපි දැනටමත් සහකාර කම්කරු ෙකොමසාරිස්වරු සහ 

නිෙයෝජ්ය කම්කරු ෙකොමසාරිස්වරු ෙම් සඳහා ෙයොදවලා  පුළුවන් 
තරම් ෙම් ගැන කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ අතරතුර අපි ෙම් අයට 
විවෘතව ආරාධනා කරනවා, අපි සමඟ තව දුරටත් සාකච්ඡා කරලා 
ෙම් ගැන තීන්දුවක්  ගන්න කියලා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සභාෙව් වැඩකටයුතුවල මීළඟට තිෙබන්ෙන් පනත් 

ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම පිළිබඳ දැනුම් දීම. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා, දැන් නම් හුඟාක් කාලය  

ගත ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම අඟහරුවාදා ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ඉදිරිපත් කළ 

පශ්නයට ගරු අගමැතිතුමා උත්තරයක් ෙදනවා කිව්වා. තවම 
ලැබුෙණ් නැහැ. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  
ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් සතිෙය්දී පිළිතුර  ලබා ෙදන්නම්. 
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පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

ෛවද්ය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
ம த் வம் (தி த்தம்) சட்ட லம் 

MEDICAL (AMENDMENT) BILL 
 
"(105 වන අධිකාරය වූ) ෛවද්ය ආඥාපනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ 
පනත් ෙකටුම්පතකි.  (අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 

පිළිගන්වන ලද්ෙද් ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 
අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසිනි. 

2016 සැප්තැම්බර් 20 වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය 
යුතුයයි ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர் சார்பாக 

மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 
2016 ெசப்ெரம்பர் 20, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 

மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் உாிய 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட ேவண்  

ெமன ம் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka on behalf of the 

Minister of Health, Nutrition and  Indigenous Medicine; to be read a 
Second time upon Tuesday, 20th September, 2016 and to be printed;    
and to be referred  to the relevant Sectoral Oversight Committee.  

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

I 
 

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

 

“That the Government Business do have precedence this day.” 

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

 
  

II 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move, 
 
“That the proceedings on Item No. 156 of Public Business appearing 
on the Order Paper be exempted at this day’s sitting from the 
provisions of the Standing Order No. 23 of the Parliament.” 

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

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

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

 
“That notwithstanding the provisions of the motion agreed to by 
Parliament on 08.03.2016, the hours of sitting this day shall be 
10.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 4.00 p.m. At 4.00 p.m., 
Mr. Speaker shall adjourn the Parliament without question put.”  

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

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දිනට ඇති පැරිස් ගිවිසුම 

අපරානුමත කිරීෙම් ෙයෝජනාව - 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී - [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සභානායකතුමනි, දිවා ආහාර විෙව්කය ෙනොෙගන - 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We have no objection to continue the Proceedings 

without a lunch break. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Permission of the House is sought to continue the 

Proceedings without a lunch break. Does the House 
agree? 
 

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි, දිවා ආහාරය සඳහා නැවැත්වීෙමන් ෙතොරව රැස්වීම් 

කටයුතු පවත්වා ෙගන යාමට ගරු සභාෙව් එකඟතාව තිෙබනවා. 

අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 156, පැරිස් ගිවිසුම 
අපරානුමත කිරීම. ගරු අගාමාත්යතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

  පැරිස ්ගිවිසුම අපරානුමත කිරීම 
பாிஸ் உடன்ப க்ைக ஒப் தலளித்தல் 
RATIFICATION OF THE PARIS AGREEMENT 

 

[11.35 a.m.] 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
I move,  

"That the Ratification of the Paris Agreement on the United 
Nation’s Framework Convention on Climate Change adopted in 
New York on 09th May, 1992, which was presented on 07.09.2016, 
be  approved.    

(Cabinet approval signified.)" 

Hon. Deputy Speaker, I am happy that the Members of 
this House are taking a keen interest on this matter and I 
think it is my duty to explain why we asked for a change 
at the Committee on Parliamentary Business to bring this 
forward.  

Global climate change has really captured our 
attention in the last few decades.  In 1992, the United 
Nations adopted the framework on a Convention on 
Climate Change. But the problem was having agreed to 
the Convention, countries could not thereafter agree on 
the steps to be taken.  I mean, in 1992, I was the then 
Minister of Industries and Scientific Affairs. You can just 
imagine how long it has taken for the countries across the 
globe to come into an agreement.  

The fact is that some of the developed countries did 
not want any caps on emission or any controls because 
they felt that their own development will be affected. We 
are all aware that in the last two centuries the industrial 
revolution and the rapid developments of the world 
economies; the World War II; the use of atomic weapons; 
the testing on nuclear weapons and all those have made a 
significant impact on the global climate change. 
Therefore, the climate change, the range we expect of 1.5 
°C - 2 °C, is getting exceeded. Even in Sri Lanka, as I 
mentioned yesterday in my speech, there is a threat that 
even the waters of Mahaweli can get affected and also our 
tea industry. It is in this background that there were a 
number of meetings held, but even the last one in 
Copenhagen also ended without any agreement despite 
the efforts that were made. Many countries were looking 
at their own self-interest. Is it possible for a country to 
develop fast, have rapid development while controlling its 
level of emissions? So, it is a question of how powerful 
the lobbies were in different countries; whether it be in 
India, China or America and we are happy that Europe 
and Japan took the lead on these matters. Nevertheless, at 
the Paris Climate Talks last year, there was an agreement 
reached.  I will not say that we are 100 per cent satisfied 
with it but it was a great leap forward and now the 
process of ratification has started. 

The ratification requires 55 countries with 55 per cent 
of the global emissions to agree to ratify the Agreement 
for it to come into force. While the countries have agreed, 
these are still issues in some of the Western countries and 
also in some of the developing Asian economies.  Whilst 
they should agree to these provisions to restrict 
emissions, these are some of the major issues that are 
coming up and that will occupy the centre stage in the 
forthcoming elections in the Western countries this year 
and next year. In such a background, it gave us all 
encouragement when the President of the United States 
and the President of China - President Obma and 
President Xi - agreed prior to the G20 Meeting that both 
countries are going to ratify this Climate Change 
Agreement. 

In that background many countries and many 
Parliaments have now decided to go ahead and ratify the 
Agreement.  As far as Sri Lanka is concerned, President 
Maithripala Sirisena’s election manifesto ensures that we 
take all necessary measures to protect the environment. 
That was agreed to by all the parties that supported 
President Sirisena and the President himself has taken 
over the Ministry of Mahaweli Development and 
Environment and taken many measures to go ahead. 
Therefore, for us it is important that that be clarified. As 
far as Sri Lanka’s development is concerned, we also 
have an ambition of rapid economic development. It has 
to be one that is environmentally friendly. If I put it in 
another way, I do not know whether the Opposition will 
agree, it is going to be a very "green" development 
economically.  We will talk about the political one later.   

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
You can talk about it tomorrow. 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Yes, we will talk on that tomorrow. This country has 
to move forward being environmental friendly. The 
Government has already approved the Sri Lanka 
Sustainable Development Bill. It has been sent to the 
Provincial Councils. I would like to ask the Minister of 
Provincial Councils and Local Government also to ask 
them to expedite it. Then we may be able to debate and 
pass that Bill also this year. Then we can look at the other 
measures that are necessary to be taken in accordance 
with the Sustainable Development Council that has been 
prepared on the lines of the Canadian Sustainable 
Development Council. Canada is one of the countries in 
the forefront of protecting the environment. Once we 
have the Sustainable Development Council, Hon. 
Minister of Sustainable Development and Wildlife will 
then be able to bring before this House the necessary 
plans.   

So, in this background, we want to ratify it quickly in 
order to ensure that at least by the time the UN General 
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Assembly meets, there are enough ratifications or 
commitments to ratify that and the Agreement will come 
into force before November this year. We discussed this 
matter with President Maithripala Sirisena and he himself 
pressed for this Accord. We must also place on record the 
contributions made by President Hollande of France in 
putting the Paris Agreement together.   

In this background, we felt that we should ask the 
Parliament to ratify this Agreement immediately because 
when the President visits New York for the UN General 
Assembly - that will be the last UN General Assembly 
meeting with both Secretary-General Ban Ki-moon and 
the US President Barack Obama who took the initiative in 
Paris Talks - he should be in a position to announce it.  

This week is the last week in which this House is 
meeting before the President leaves for New York. 
Therefore, I spoke to the President and he informed the 
Cabinet to go ahead and pass this on Friday. The 
President himself could not be available here. He is in 
Jaffna to participate in two ceremonies there, which are 
important. That is a part of the reconciliation process. 
While he is playing a major role, he is unable to be here. 
But we are moving this and I must thank both Sides of the 
House for agreeing to support it. We hope that as soon as 
the Provincial Councils send us their observations on the 
Sri Lanka Sustainable Development Bill, we will be able 
to bring the Bill also into the House and then look at the 
other measures that will be necessary thereafter.  

Thank you. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
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ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා (නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමා) 
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் - கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan ‐ Deputy Chairman of 
Committees) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, காலநிைல 

மாற்றத்தால் ஏற்படக்கூ ய அனர்த்தங்களி ந்  மக்கைள 
எவ்வா  பா காத் க்ெகாள்வ  என்ற ெதானிப்ெபா ளின் 
அ ப்பைடயில், உலக காலநிைல மாற்றம் ெதாடர்பாக ஐக்கிய 
நா கள் சைபயின் 21ஆவ  மகாநா  பாாிஸ் நகாிேல 
நைடெபற்ற . அதற்கான உடன்ப க்ைகயிேல எங்க ைடய 
நாட் ன் நிைலப்பா  சம்பந்தமான சில விடயங்கைள 
எ த் க்கூறலாம் என்  நிைனக்கின்ேறன்.  

எனக்கு ன் ேபசிய பிரதமர் அவர்கள், ேபாரால் உலக 
நா கள் பாதிக்கப்பட்ட விதத்ைத ேமற்ேகாள்காட் ம் 
உதாரணப்ப த்தி ம் தன  உைரைய நிகழ்த்தி த்தார். 
உண்ைமயிேல, எங்க ைடய நாட் ல் ேபார் நைடெபற்ற . 
இப்ெபா ம் எங்க ைடய வடக்கு, கிழக்கிேல ேபார் 
அனர்த்தத்தின் விைள கைள மக்கள் உணர்ந் ெகாண் க் 
கின்றார்கள். அந்த வைகயிேல, ேபாாின்ேபா  பயன்ப த்தப் 
பட்ட ெகாத் க்குண் கள், தைடெசய்யப்பட்ட குண் கள், 

இரசாயனப் ெபா ட்கள் என்பைவ இன் ம் எங்க ைடய 
மக்கைள மிகத் ன்பப்ப த்திக்ெகாண்  இ க்கின்றன. ேபார் 
நைடெபற்ற வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களில் அங்க னர் 
களாக ம் குைறமாதத்தி ம் குழந்ைதகள் பிறக்கின்றைம 
மிகுந்த ேவதைன த கின்ற விடயமாகும். அந்த வைகயிேல, 
எங்க ைடய நாட் ல் ெவப்பநிைலையக் குைறப்பதற்கும் 
இயற்ைக அனர்த்தத்தால் ஏற்ப கின்ற பாதிப் க்கைளத் 
த ப்பதற்கும் திய அரசாங்கம் என்ெனன்ன திட்டங்கைள 
வகுத்தி க்கின்ற ? என்பைத இச்சைபயிேல ெதளி ப த்த 
ேவண் ம். ஏெனன்றால், எம  வன்னி மாவட்டத்தில் ேபார் 
நடந்த பிரேதசங்களிேல இன்ன ம் ேபாாின் எச்சங்கள் 
இ ந் ெகாண் க்கின்றன. அங்ேக மாணவர்கள் கல்வி 
கற்கின்ற நிைலயிேல மயங்கி வி கின்றார்கள். கடந்த 
பாரா மன்ற அமர்விேல எங்க ைடய தமிழ் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பின் உ ப்பினர் ேபசிய ேபால, ேபாாின்ேபா  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தாக்குதல்களினால், குண்  மற் ம் 
"ெஷல்" ண் கைள தம  உட ேல சுமந்  ெகாண் க் 
கின்ற மாணவர்க ம் மக்க ம் இன் ம் இ ந்  ெகாண் க் 
கின்றார்கள். ஆகேவ, அந்த மக்கைளக் காப்பாற் வதற்கான 
ஒ  ெசயற்றிட்டத்ைத இலங்ைக அரசாங்கம் வைரய க்க 
ேவண் ம். ேபாாின் எச்சங்கைளக் கண் பி த்  ேபாாினால் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்கைள அதி ந்  காப்பாற் கின்ற 

யற்சிைய ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். காலநிைல மாற்றங்கள் 
பற்றிய பாாிஸ் உடன்ப க்ைகையச் ெசயற்ப த் வதற்கான 
திட்டங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு ன்பதாக அதைனச் ெசய்ய 
ேவண் ெமன்ப  என  பிரதான ேகாாிக்ைகயாகும்.   

இலங்ைக நான்கு பக்க ம் கடலால் சூழப்பட்ட ஒ  
தீவாகக் காணப்ப கின்ற . குறிப்பாக, வன்னித் ேதர்தல் 
மாவட்டத்தின் கைரேயாரப் பிரேதசங்களில் மக்கள் ெசறிந்  
வாழ்கின்றார்கள். சுனாமியின் தாக்கத்ைத எங்க ைடய நாட்  
மக்கள் கண் க்கிறார்கள். இதன்ேபா  ல்ைலத்தீ , 
மட்டக்களப்  ேபான்ற மாவட்டங்கள் மிக ேமாசமாகப் 
பாதிக்கப்பட்டன. ெவப்பநிைல கூ வத டாக இயற்ைகயின் 
சீற்றத்தால் மீண் ம் சுனாமி ேபான்ற அனர்த்தங்கள் எங்கள் 
நாட்ைடத் தாக்கும் ஓர் அபாயநிைல இ ந்  ெகாண் க் 
கின்ற  என்பைத நாங்கள் உணர்ந்தி க்கின்ேறாம். இந் 
நிைலயில், இந்தப் திய அரசாங்கத்தால் கைரேயாரப் 
பா காப்  வலயத்தி டாகக் கடலாிப்ைபத் தைடெசய்கின்ற 

ைறையக் ைகயாள்கின்ற ெசயற்றிட்டத்ைதக் கைரேயாரப் 
பிரேதசங்களிேல ெசயற்ப த் வதற்கு ன் ாிைம வழங்கப் 
பட் க்கிறதா? என்ற ேகள்விைய இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

வடக்கு, கிழக்கிேல, இன் ம் ெசால்லப்ேபானால்  
இலங்ைக நாட் ேம கடலாிப்  மிக ேமாசமாக இ க் 
கின்ற . அதாவ , இலங்ைக நாட்ைடக் கா ெகாள்கின்ற 
வைகயிேல பல இடங்களிேல கடலாிப்  ஏற்பட் க் 
ெகாண் க்கின்ற . ல்ைலத்தீ , மன்னார், யாழ்ப்பாணம் 
ஆகிய ன்  மாவட்டங்க ம் கூ தலாக கடலாிப் க்குள் 
ளாகின்ற மாவட்டங்களாகக்  க தப்ப கின்றன. கிழக்கி ம் 
அந்த நிைலைம இ க்கின்றெதன நான்  நிைனக்கின்ேறன். 
உதாரணமாக, மன்னார் மாவட்டத்திேல ேபசாைல, அாிப் , 

ச  ேபான்ற பிரேதசங்கள் கடலாிப்பால் அழியக்கூ ய ஓர் 
அபாய நிைலையக் ெகாண் க்கின்றன.  

ெவப்பநிைல கூ கின்றேபா  காலநிைலயி ம் மாற்றம் 
ஏற்ப கின்ற . குறிப்பாக, எங்க ைடய நா  இயற்ைக 
அனர்த்தத்தினால் மிக ம் கூ தலான பாதிப் க்குள்ளாகி 
வ ம் சந்தர்ப்பங்கைள நாம் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
கடலால் சூழ்ந்தி க்கின்ற எங்க ைடய நா  கடலாேலேய 
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அழிக்கப்பட்  வ கின்ற சந்தர்ப்பங்கள் கூ தலாகக் 
காணப்ப கின்றன. அைத மறந்  யா ம் ெசயற்பட யா ; 

க்கியமாக இதைனக் கவனத்திெல க்க ேவண் ம். எனேவ, 
நாங்கள் இயற்ைக வளங்கைளப் பா காப்பத டாக  
இயற்ைக அனர்த்தங்களி ந்   மக்கைளக் காப்பாற்ற ம் 
என்பைத உணர்ந் , அவற்ைறப் பா காக்க ேவண் ம். 
எனேவ, உலக நா களின் தைலவர்கள் ைகச்சாத்தி கின்ற 
இந்த ஒப்பந்தத்தி டாக அனர்த்தங்களி ந்  பா காப் ப் 
ெபற்ற பிரேதசமாக எங்க ைடய நா  மாற ேவண் ம்.   

கட ல் இ க்கின்ற பவளப் பாைறகள் அழிக்கப்ப கின்ற 
அல்ல  அைவ ற்றாக இல்லாெதாழிக்கப்ப கின்ற ஒ  
சூழ்நிைல இன்ைறக்கு எங்க ைடய பிரேதசத்திேல 
காணப்ப கின்ற . இந்தியாவி ந்  வ பவர்கள் தைட 
ெசய்யப்பட்ட 'ேராலர்'கைள, தைடெசய்யப்பட்ட ம கைளப் 
பயன்ப த் வதால் மீன் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற 
இடங்களாகக் க தப்ப கின்ற அந்த பவளப் பாைறகள் 
அழிகின்ற சந்தர்ப்பங்கைள எங்களால் காணக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற .  

இலங்ைகையப் ெபா த்தமட் ேல, யலாக இ ந்தா ம் 
சுனாமியாக இ ந்தா ம் இயற்ைக அனர்த்தத்தில் கூ தலான 
பாதிப் க்குள்ளாவ  கிழக்கு மாகாணம்தான்!  இலங்ைக 
நாட்ைட ம் எ த் க்ெகாண்டால் யல் வ கின்றேபா  
கிழக்கு மாகாண கைரேயார பிரேதசங்கள்தான் கூ தலாகப் 
பாதிக்கப்ப கின்றன. இவ்வா  பாதிக்கப்ப கின்ற கிழக்கு 
மாகாணத்ைதப் பா காப்பதற்கு என்ன நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட ேவண் ெமன்பதிேல அரசாங்கம் கவனம் 
ெச த்தேவண் ம். இயற்ைக அனர்த்தத்தி ந்  மக்கைளக் 
காப்பாற்ற ேவண் ெமன்  நிைனக்கின்ற அேதேநரத்திேல, 
இயற்ைகைய மீறி ம் எங்களால் ஒன் ம் ெசய்ய யா . 
எங்க ைடய பிரேதசத்திேல உட் கும் கடல் நீைரத் த த்  
நி த் வதற்கும் ெவள்ளம் வராமல் பா காப்பதற்குமான 

யற்சிைய நீங்கள் த ேல எ க்கேவண் ெமன்ப  
என் ைடய க த்தாகும். எங்க ைடய நாட் க்கின்ற 
பிரச்சிைனகைளக் ைகயாளாமல், எங்க ைடய நாட்  
மக்கைளக் காப்பாற் வதற்கான யற்சிைய 
ேமற்ெகாள்ளாமல், இந்த ஒப்பந்தத்ைத நைட ைறப்ப த்  
வதற்கு யற்சி ெசய்யாமல் இ ந்ேதாெமன்றால் மீண் ம் 
எங்க ைடய மக்கள் இயற்ைக அனர்த்தத்தால் பாதிக்கப்ப  
கின்ற ஒ  நிைலைம நிச்சயமாக ஏற்ப ெமன்ப  என் ைடய 
அபிப்பிராயமாகும். எனேவதான் நான் ெசால்கின்ேறன், இந்த 
ஒப்பந்தத்ைத எ த்தளவிேல ைவத் க்ெகாள்ளாமல் ெசய ப் 
ப த் வதற்கு அக்கைற ெச த்தேவண் ம்.  

எங்க ைடய மக்கைளப் ெபா த்தமட் ேல அவர்கள் பல 
பாதிப் க்க க்கு உள்ளாக்கப்பட்  வ கின்றார்க்ள. அைதப் 
பற்றி அ க்க  எங்க ைடய தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பினர் ேபசிவ வைத நீங்கள் எல்ேலா ம் 
அறிந்தி ப்பீர்கள். இந்த நாட் ேல நல் ணக்கம் 
ஏற்பட் ப்பதாகச் ெசால்லப்பட்டா ம், மக்க ைடய 
நிலங்கைள இரா வம் தன்னகத்ேத  ைவத் க்ெகாண் க் 
கின்ற ; அங்கு த்த ேகாயில்கள் அைமக்கப்ப கின்றன; அந்த 
இடங்க க்குச் ெசன்  எங்க ைடய மக்கள் 
கு ேய வதற்கான சூழ்நிைல ம க்கப்ப கின்ற . 
எங்க ைடய இைளஞர்கள் பலர் பல வ டங்களாகச் 
சிைறயிேல வா கின்றார்கள்; ெபற்ேறார் காணாமற் 
ேபானவர்கைளத் ேத க்ெகாண் க்கின்றார்கள். இப்ப யான 
சூழ்நிைலயிேலதான் எங்க ைடய மக்கள் வாழ்ந் ெகாண் 

க்கின்றார்கள். த ல் எங்க ைடய நாட் ேல இயற்ைக 
அனர்த்தங்களி ந்  மக்கைளக் காப்பாற் வதற்கான 
நைட ைறகள் எைவ என்பைத உடன யாகக் கண்டறிய 
ேவண் ம். அதாவ , சுனாமியி ந்  எப்ப  மக்கைளக் 
காப்பாற்ற ம்? அேதேபால், யல், மண்சாி  ேபான்ற 
இயற்ைக அனர்த்தங்கள் ஏற்ப கின்றேபா  எப்ப  
மக்கைளக் காப்பாற்ற ம்? என்பதற்கான நைட ைறகள் 
கண்டறியப்பட ேவண் ம். மைழக் காலங்களில் அ ராத ரப் 
பகுதியி ள்ள குளங்கள் நிைற ம்ேபா , அவற்றின் சுகள் 
திறக்கப்ப கின்றன. அதனால் எங்க ைடய மன்னார் 
மாவட்டத் க்குள் நீர் வ கின்ற .  இதனால் எங்க ைடய 
மக்கள் ெதாடர்ச்சியாக ஒவ்ெவா  வ ட ம் இடம்ெபயர 
ேவண் ள்ள . ஆகேவ, இந்த விடயங்கைளக் கவனத்தில் 
எ க்கேவண் ம்.  

இந்த நாட் ேல ஒவ்ெவா  ைற ம் ஏேதா ஒ  விதத்தில் 
மக்கள் இடம்ெபயர்கின்றார்கள். இவ்வாறான சூழ்நிைலகள் 
குைறக்கப்பட ேவண் ம். எங்க ைடய மக்கள் இடம் 
ெபயர்கின்ற நிைலைம மாற்றப்பட ேவண் ம். அத் டன், 
கைரேயாரப் பிரேதசங்களிேல கடலாிப்  ேபான்ற 
நிைலைமகைளத் த ப்பதற்கு உாிய நடவ க்ைககைள 
எ க்கேவண் ம் என் ம் ேகட் , விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி, வணக்கம்!  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! I now wish to welcome the Hon. 

William Edward Felix Hodgman, the Prime Minister of 
Tasmania to our Parliament who is being accompanied by 
the Hon. Matthew Guy Groom, a Minister in the 
Tasmanian Cabinet, His Excellency Bryce Hutchesson, 
the High Commissioner of Australia to Sri Lanka and 
officials from the Tasmanian Government. I welcome 
you all.  

The next speaker is the Hon. Gayantha Karunatileka. 
You have got ten minutes.  

       
[පූ.භා. 11.57] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 1992 මැයි මස 09 වැනි දින 

නිව් ෙයෝර්ක්හීදී පිළිගන්නා ලද, එක්සත් ජාතීන්ෙග් ෙද්ශගුණ 
විපර්යාස පිළිබඳ රාමුගත සම්මුතිය සඳහා වූ "පැරිස් ගිවිසුම" 
පිළිබඳ ෙයෝජනාව, ගරු අගාමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් සැප්තැම්බර් 
මස 07 ෙවනි දා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න මට අවස්ථාව 
ලැබුණා. එම ගිවිසුම අපරානුමත කිරීම - ratification - සඳහා වන 
ෙයෝජනාවක් අද ෙමම ගරු සභාවට ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් 
ඉදිරිපත් කළ ෙවලාෙව් විෂය භාර අමාත්ය අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත් ෙමම සභාෙව් නැති නිසා, තවදුරටත් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අදහස් කිහිපයක් එකතු කරන්න පමණයි මම 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. 
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[ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
ෙද්ශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ රාමුගත සම්මුතිෙයහි 
පාර්ශ්වකරුවන්ෙග් 21 ෙවනි සැසිවාරය 2015 ෙනොවැම්බර් මස 
පංශෙය් පැරිස් නුවරදී පැවැත් වුණා. එහිදී, රාජ්ය නායකයන් 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු සහභාගි ෙවලා ෙද්ශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ 
පැරිස් ගිවිසුමට එකඟතාව පළ කළා. ෙමම ගිවිසුම, අහිතකර 
ෙද්ශගුණික විපර්යාසවලින් වන බලපෑෙමන් මිහිකත මුදවා 
ගනිමින් කාබන් විෙමෝචනය අවම තිරසාර අනාගතයක් සඳහා 
අවශ්ය වන්නා වූ ආෙයෝජන හා කියා මාර්ග ශීඝෙයන් ෙගොඩ 
නැඟීම සඳහා වූ සංධිස්ථානයක් වන අතර, එය ෙගෝලීය 
ෙද්ශගුණික කථිකාවතක් ෙගොඩ නැඟීම සඳහා වන නව පෙව්ශයක් 
ෙලස හඳුන්වා ෙදන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම ගිවිසුෙමහි මූලික 
අරමුණු, කරුණු ෙදකක් ඔස්ෙසේ ෙපන්වා ෙදන්න පුළුවන්.  පූර්ව 
කාර්මීකරණ යුගයට සාෙප්ක්ෂව ෙගෝලීය සාමාන්ය උෂ්ණත්වය 
වැඩිවීම ෙසන්ටිෙගේඩ් අංශක ෙදකට වඩා අඩුෙවන් පවත්වා ෙගන 
යාම එහි පළමුවැන්න වන අතර, එය ෙසන්ටිෙගේට් අංශක 1.5 
ඉක්මවා ෙනොයෑම සඳහා උත්සාහ කිරීම ෙදවැන්න ෙලස හඳුන්වා 
ෙදන්න පුළුවන්. ෙද්ශගුණික විපර්යාසවල බලපෑම සහ එහි 
අවදානම සැලකිය යුතු ෙලස අඩු කර ගැනීමයි, ඒ මාර්ගෙයන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම 
අරමුණු පදනම් වූ ඉලක්ක පැරිස් සමුළුෙව්දී හඳුනා ෙගන 
තිෙබනවා. ෙද්ශගුණික විපර්යාස අවම කිරීම සඳහා ෙගෝලීය 
පජාවෙග් හැකියාව ශක්තිමත් කිරීම ඒ අතුෙරන් පමුඛ 
ඉලක්කයක්. ඊට ළඟාවීම සඳහා මූල්ය තාක්ෂණය හා ධාරිතා 
සංවර්ධනය ස්ථාපිත කළ යුතු වනවා. ෙද්ශගුණ විපර්යාසවල 
අවදානමට ලක් වන සංවර්ධනය ෙවමින් පවතින ශී ලංකාව ඇතුළු 
රටවල් ෙමම ඉලක්ක සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා සහෙයෝගය ලබා 
දිය යුතු වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2016 වසෙර් අෙපේල් 22 
වැනි දා ශී ලංකාව ෙමම ගිවිසුමට අත්සන් කෙළේ සාමාජික රටවල් 
178ක් සමඟ. ෙමම පැරිස් ගිවිසුම බලාත්මක වීමට අවම වශෙයන් 
පාර්ශ්ව රාජ්යයන් 55ක් අපරානුමත කිරීම අවශ්ය වනවා. එෙසේ 
අපරානුමත කළ රාජ්යයන් හරිතාගාර වායු විෙමෝචනය සමස්ත 
ෙගෝලීය හරිතාගාර වායු විෙමෝචනෙයන් සියයට 55ක් ද ආවරණය 
විය යුතුයි. ඒ අනුව සාමාජික රටවල් ඉහත එකඟතාව මත ෙගෝලීය 
උණුසුම පාලනය කිරීම සඳහා ෙද්ශීයව තීරණය කරන ලද 
දායකත්වය පකාශයට පත් කළ යුතු වනවා. එෙමන්ම අදාළ 
එකඟතා සපුරා ගැනීම සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන උපාය 
මාර්ගද කියාත්මක කළ යුතු වනවා.  

ෙගෝලීය උණුසුම වැඩි වීමට දායක වන හරිතාගාර වායු 
විෙමෝචනය සිදු වන ආංශික ක්ෙෂේත අතුරින් බල ශක්තිය, පවාහන 
මාධ්ය, පශු සම්පත්, වන සම්පත් සහ අපදව්ය කළමනාකරණය යන 
ක්ෙෂේතවලට හිමි වන්ෙන් පධාන තැනක්. ශී ලංකාෙව්ද අෙප්ක්ෂිත 
ඉලක්ක සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ෙද්ශීයව තීරණය කරන ලද 
දායකත්වය ආකාර කීපයකින් සැලසුම් කර අවසන්. පැරිස් ගිවිසුම 
අප රෙට් අපරානුමත කිරීෙමන් වාසි කීපයක් අෙප්ක්ෂා කරන බව 
මා ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී සිහිපත් කරන්න කැමැතියි. ඒ අතුරින් 
ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑම අවම කිරීම හා ෙද්ශගුණික 
විපර්යාසවලට මුහුණ දීම සඳහා වූ ෙගෝලීය උත්සාහයට දායක වීම 
මඟින් ශී ලංකාව තිරසාර සංවර්ධන මාවතකට ෙයොමු වීම පධාන 
තැනක් ගන්නා බව ෙපන්වා ෙදන්න පුළුවන්. මීට අමතරව, හරිත 
ෙද්ශගුණ අරමුදල - Green Climate Fund - වැනි අරමුදල් මඟින් 
සහාය ලබා ගැනීම ෙද්ශගුණ විපර්යාසයකදී ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය, 
ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ ජල හා වාරි මාර්ග වැනි ක්ෙෂේතවලදී 
අවශ්ය ජාත්යන්තර සහාය ලබා දීම ආදිය සාමාජික රටකට හිමි 
වන සුවිෙශේෂ වාසි කීපයක් ෙලසත් හඳුන්වා දීමට පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සියල්ල පසු පස සැඟවුණු 
යථාර්ථය ෙලස ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම අවම කිරීෙම් 
ඉලක්කය සපුරා ගැනීම මඟින් ෙමම සියවස තුළ පධාන පාරිසරික 
අභිෙයෝගය වන ෙද්ශගුණ විපර්යාස ජය ගැනීමට අපට හැකියාවක් 
ලැෙබයි. එමඟින් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය හා ස්වාභාවික 
පරිසර පද්ධතිවල ස්ථායීතාව තහවුරු කර ගැනීමටත් හැකියාව 
ලැෙබනවා. ඒ අනුව ෙමම "පැරිස් ගිවිසුම" මඟින් තිරසාර 
අනාගතයක් ෙගොඩනැඟීෙම් කියාවලියට ශී ලංකාවට සකිය 
දායකත්වයක් ලබාදිය හැකි බව අපට විශ්වාසයි. එය තිරසාර 
අනාගතයක් සඳහා වූ කියාමාර්ග සාර්ථක කර ගැනීමට ශී 
ලංකාවට හිමි වන මහඟු අවස්ථාවක් බව සිහිපත් කරමින් ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට අවස්ථාවක් ලබාදීම ගැන 
ඔබතුමාට ස්තුති කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

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

මීළඟට, ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 12.03] 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම අවස්ථාව ලබාදීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ෙමම පාරිසරික ගිවිසුම පිළිබඳව ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
පැත්ෙතන් අෙප් ස්ථාවරය ඉදිරිපත් කර  ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
කිරීමට කැමැතියි.  

අප මුලින්ම ෙමම 'COP 21' කියන, නැත්නම් 'පැරිස් ගිවිසුම' 
කියලා හඳුන්වන ෙමම ගිවිසුමට ශී ලංකා රජය එළඹීම පිළිබඳවත්, 
එෙමන්ම එම ගිවිසුම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අනුමත කිරීමටත් 
අෙප් දායකත්වය ලබාදීමට මුලින්ම කැමැතියි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි,  අප වැනි රාජ්යයන්වලට වඩා බලගතු, 
විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය අවුරුදු 200 ඇතුළතදී ෙලෝකෙය් වැඩිම 
පරිසර දූෂණයට වග කියන්න ඕනෑකම තිෙබන, වායුෙගෝලයට 
අහිතකර වායු වැඩිපුරම නිෂ්පාදනය කරන රාජ්යයන් වන 
ඇෙමරිකාව, කැනඩාව හා ජපානයත්, ඒ වාෙග්ම දියුණු ෙවමින් 
පවතින රටවල් වශෙයන් හඳුන්වන චීනය සහ ඉන්දියාවත් ෙම් 
ගිවිසුමට එකඟ ෙවන්ෙන් පැහැදිලිවම ෙලෝකය පුරා පරිසරෙව්දීන්, 
සිවිල් සංවිධාන සහ පගතිශීලීන් සුවිශාල වශෙයන් බිම් මට්ටෙමන් 
කරන ලද මැදිහත්වීම් මතයි. එම නිසා ෙම් මැදිහත්වීම මත 
එකඟවීම පිළිබඳව අපි අෙප් සතුට පකාශ කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි දූපත් රාජ්යයක් වශෙයන් ෙගෝලීය උණුසුම 
ඉහළ යාෙම් ඍජු තර්ජනයට ලක්වී තිෙබන රාජ්යයක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පිළිගනු ලැබූ, ගරු කථානායකතුමාෙග් විෙශේෂ ආරාධනය ලැබ 
පැමිණ සිටින ෙමම ආරාධිතයන් නිෙයෝජනය කරන 
තස්ෙම්නියානු රාජ්යයත්, ඕස්ෙට්ලියාවට අයත් දූපතක්. එයත්,  
දූපතක් වශෙයන් ෙම් ගැටලුවට මුහුණ ෙදන රාජ්යයක්. ඒ නිසා, 
ෙම් කාරණෙයහි විෙශේෂ වැදගත්කමක් තිෙබනවා. නමුත් ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රටවල් 200ක් එකතු වී අත්සන් 
කරන ලද ඒ ගිවිසුම සම්බන්ධව අද ෙලෝකෙය් සුවිශාල 
සාකච්ඡාවක් තිෙබනවා. ඒ ගිවිසුම, toothless - දත් නැති - 
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agreement එකක් යැයි කියනවා. ෙලෝකෙය් පථම වතාවට එක්සත් 
ජාතින්ෙග් සංවිධානෙය් මැදිහත් වීම මත පාරිසරික සම්මුතිවලට 
එ ළඹීමට 1992 වර්ෂෙය්දී ෙලෝකය උත්සාහ කරපු අවස්ථාෙව් සිට 
අද දක්වා අවුරුදු 24ක ගමනක් ඇවිත් තිෙබනවා. ෙම් අවුරුදු 24 
ඇතුළත විෙශේෂෙයන්, ෙලෝකෙය් බලගතු රාජ්යයන් විවිධාකාර 
ෙපොෙරොන්දු ලබා දීලා තිෙබනවා.  

මට ලැබී තිෙබන ෙකටි කාලය තුළ මා එක් උදාහරණයක් 
කියන්න කැමැතියි. එහි ඊළඟ අදියර වශෙයන් ආ, ජපානෙය්දී 
අත්සන් කරන ලද Kyoto Protocol කියන ගිවිසුෙම් 
“Industrialised countries would be legally obliged to cut their 
greenhouse gas emissions by 5 per cent below 1990 levels by 
2008– 2012” යනුෙවන් සඳහන්ව තිෙබනවා. 1990 තිබුණු වායු 
විෙමෝචන මට්ටමට වඩා සියයට 5කින් අඩු කරන්න තමයි Kyoto 
Protocol එෙක්දි දියුණු වූ රාජ්යයන් එකඟ වුෙණ්. ඔවුන්ට ඒ 
සම්බන්ධව නීතිමය බැඳීමක් තිබුණා.  

විෙශේෂෙයන් BRICS රටවල් ඇතුළු දියුණු ෙවමින් පවතින 
රාජ්යයන්ට නීතිමය වශෙයන් බැඳීමක් තිබුෙණ් නැති වුණත්, 
ඔවුන්ටත් බලපෑමක් තිබුණා වායු විෙමෝචන මට්ටම අඩු කරන්න 
කියා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නමුත් ඒ නීතිමය බැඳීම් 
තිබීම නිසා එවකට එක්සත් ජනපදෙය් ජනාධිපතිවරයා එය 
අත්සන් කරපු අවස්ථාවට සහභාගි වුණත්, එක්සත් ජනපද 
ෙකොංගස් මණ්ඩලය එම ගිවිසුම 95:0ක් වශෙයන් පැරදවූවා. 
ඇෙමරිකානු එක්සත් ජනපදෙය් Senate එක ඇතුළු ෙකොංගස් 
මණ්ඩලෙය් එක්ෙකෙනක්වත් ඡන්දය දුන්ෙන් නැහැ, එම පරිසර 
ගිවිසුමට. ඊට පසුව ෙජෝර්ජ් බුෂ් හිටපු ජනාධිපතිවරයා ගිවිසුෙමන් 
තමන්ෙග් රාජ්යෙය් අත්සනත් ඉල්ලා අස් කරගත්තා, 2002 
වර්ෂෙය්දී. ඒ මත පදනම් ෙවලා, ඊට පසුව Kyoto Protocol එක 
පාෙයෝගිකව අකිය වන්න පටන්ගත්තා. Protocol එක අත්සන් 
කරපු ජපානය පවා 2012දී තමන්ෙග් අත්සන ඉල්ලා අස් කරෙගන 
ඉවත් වුණා. කැනඩාව එයින් ඉවත් වුණා. 1992දී ඒ ගිවිසුම 
අත්සන් කරද්දී එකඟ වුණා, පරිසරයට අහිතකර, ෙගෝලීය 
උණුසුමට දායක වන වායු විෙමෝචනය 1990 මට්ටමට වඩා සියයට 
5කින් අඩු කරනවා කියා. නමුත් 2012 වන ෙකොට 1990දී තිබුණු 
පමාණයට වඩා සියයට 22කින් ඒක වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෛනතික වශෙයන් බැඳීමක් තිබුණු ගිවිසුම, කඩවුණු 
ෙපොෙරොන්දුවක් වුණා. ඒ ගිවිසුෙම් ෛනතික බැඳීමක් තිබුණා. ඒ 
කියන්ෙන් ෙම් අදාළ emission rates පවත්වාෙගන ගිෙය් නැත්නම් 
රාජ්යයන් දඩ ෙගවිය යුතුයි.  

අද තිෙබන තත්ත්වය ගැන බලමු. අපි negative විධියට හිතලා 
ෙනොෙවයි, ෙම් කාරණය කියන්ෙන්. රාජ්යයන්වලට ෙම් 
සම්බන්ධව උනන්දුවක් තිෙබනවා. නමුත් පධාන බලගතු 
රාජ්යයන් පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත් - වැඩිම emmissionsවලට 
දායකවන රාජ්යයන් ගත්ෙතොත්- ඔවුන්ෙග් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
තිෙබන්ෙන් ඉතාමත් දුර්වල පතිචාරයක්. උදාහරණයක් විධියට මා 
ෙම් කාරණය කියන්නම්. ඕලන්දෙය් - Hollandවල - PBL 
Netherlands Environmental Assessment Agency එෙකන් 
කරපු නිරීක්ෂණ වාර්තාවක ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා, ෙම් ෙවන 
ෙකොට 1990දී තිබුණු මට්ටමට වඩා සියයට 65කින් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා කියා. මම කලින් කිව්ෙව් 2012දී තිබුණු මට්ටමයි. 
1990දී තිබුණාට වඩා සියයට 5කින් අඩු කරන්නයි ෙයෝජනාව 
තිබුෙණ්. නමුත් ෙම් වන විට greenhouse gases කියන ඒවාෙය් 
වර්ධනය 1990දී තිබුණු මට්ටමට වඩා සියයට 65කින් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලියි, ෙකොච්චර සල්ලි වියදම් 
කරෙගන ෙකොච්චර විශාල සමුළු පැවැත්වුවත් ඒවාට රාජ්යයන් 

ඇප කැප ෙවන්ෙන් නැත්නම්, ඒවාට නීති පනවා ගන්ෙන් 
නැතිනම්, පනවාපු නීතිත් කඩනවා නම් ෙම් ගිවිසුම් ෙත්රුමක් 
නැහැ කියන එක.  

"පැරිස් ගිවිසුම" ගත්ෙතොත්, ඒක ඉතාම දියාරු ගිවිසුමක්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පැරිස් ගිවිසුම" සම්බන්ධෙයන් 
පරිසරෙව්දීන්ෙගන් තිෙබන පධාන ෙචෝදනාවක් තමයි, 
ජාත්යන්තර වශෙයන් ෙමයට කිසිම ෛනතික බැඳීමක් නැහැ 
කියන එක. එක් එක් රාජ්යයන්ට කියලා තිෙබනවා, ඔයෙගොල්ලන් 
කැමැති ඒවා කියන්න කියලා. ෙලෝකය, අනතුෙරන් ගලවා ගන්න 
එක ෙන් අවශ්ය ෙවන්ෙන්. ඔබතුමාටයි, මටයි කැමැති ෙද් 
ෙනොෙවයි කරන්න ෙවන්ෙන්. ෙම් විධියට greenhous gas 
emissions වැඩි වුෙණොත් ෙලෝකෙය් උණුසුම වැඩි ෙවනවා. 
උණුසුම වැඩි වුෙණොත් අපි වාෙග් දුප්පත් රාජ්යයන්වලට බලපෑම් 
ඇති ෙවනවා. අෙප් රටට විතරක්  ෙනොෙවයි, මුළු ෙලෝකෙය්ම 
මිලියන 500කට වඩා ජනතාවකට ඒක බලපානවා. සුවිශාල 
වශෙයන් කෘෂිකර්මයට බලපානවා. මහා බිතාන්යයට බලපාන්ෙන් 
ඒ රට යටවීම පැත්ෙතන් ෙනොෙවයි. ඒ රටවල්, ජනතාව relocate 
කරන්න සම්පත් තිෙබන රටවල්. නමුත් ඔවුන්ෙග් කෘෂි 
කර්මාන්තයට දැවැන්ත තර්ජනයක් ඇති ෙවනවා.  

බිතාන්යෙය් විද්යාඥයන් පර්ෙය්ෂණය කර තිෙබනවා මා 
දැක්කා, ඔවුන්ට ෙම්ක   බලපාන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන.  
ෙම් විධියට ගිෙයොත්, 2050 ෙවනෙකොට ග්ලැසියර්  දිය ෙවනවා.  
උතුරු ආර්ටික්වල ග්ලැසියර් දියවුණාම එයින් මහා බිතාන්යයට 
ලැෙබන උණුසුම් දියර, ග්ලැසියර් ගලාෙගන යාමත් එක්ක ඒ 
උණුසුම් දියරවල උෂ්ණත්වය අඩු කරනවා. ඒ උණුසුම් දියරවල්  
ශීතල දියරවල් බවට පත්වුණාට පස්ෙසේ  එය මහා බිතාන්යෙය් 
කෘෂිකර්මාන්තයට බලපානවා. ෙලෝකෙය් විද්යාඥයන්, ෙලෝකෙය් 
පරිසරෙව්දීන්  තීන්දු කර තිෙබනවා, අනතුරු වළක්වා ගන්නට 
නම් ෙම් මට්ටෙමන් උෂ්ණත්වය පවත්වා ගත යුතුය කියා. 
එතෙකොට ෙලෝකෙය් රාජ්යයන් කටයුතු කළ යුතු ෙවන්ෙන්, 
අනතුර වළක්වා ගැනීමට අවශ්ය කරන මැදිහත් වීමක් සඳහායි.  
නමුත් "පැරිස් ගිවිසුම"  ගත්තාට පස්ෙසේ කවුරුත්  සතුටු ෙවලා; 
ඇෙමරිකාවත් සතුටුයි; චීනයත් සතුටුයි; පංශයත්  සතුටුයි; 
කවුරුත් සතුටුයි. නමුත් ෙම්  කියන  විධියට ෙසන්ටිෙගේඩ් 1.5ට 
අඩු කළාට පස්ෙසේත් ෙලෝකෙය් තිෙබන්ෙන්  ගරු නිෙයෝජ්ය  
කථානායකතුමනි, ෙබ්රා ගත ෙනොහැකි මට්ටමක්. එම නිසා 
ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ෙමහි තිෙබන්ෙන් ෙලෝකෙය් ජනතාව ඉල්ලා 
සිටින ෙදය ෙනොෙවයි. ෙලෝකෙය් මහා පරිමාණ බලශක්ති 
සමාගම්, මහා පරිමාණ සමාගම් තමයි අවසානෙය්දී ෙම්  "පැරිස් 
ගිවිසුම" තීන්දු කර තිෙබන්ෙන්. අප වාෙග් කුඩා රාජ්යයකට ෙම් 
ගැන ෙචෝදනාවක් නැති වුණත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවිධාකාර 
අදහස් තිෙබනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] මුලාසනාරූඪ 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. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Please continue with your speech, Hon. Member. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් "පැරිස් ගිවිසුම" 

සම්බන්ධව අද ෙලෝකෙය් තිෙබන  පධානම ෙචෝදනාව තමයි  ෙම්  
සඳහා කිසිම රාජ්යයන්ට වග වීමක් නැහැ කියන එක. ඒ වාෙග්ම  
ෙම් සම්බන්ධව පුවත් පත් වාර්තා සුවිසාල වශෙයන් පළ වී 
තිෙබනවා අපි දැක්කා. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය්, මහා 
බිතාන්යෙය්  පළ කරන පධාන ෙපෙළේ agenda-setting mediaවල 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් පළ  වී තිෙබනවා.   

විෙශේෂෙයන් ඇෙමරිකා එක්සත්  ජනපදෙය්  මැතිවරණයත් 
ෙම් දවස්වල තිෙබන නිසා  ඔවුන් ඉතා පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා, 
ඔවුන්ට ෙමතැනදී කිසිම ආකාරයක  බැඳීමක් නැහැ කියා. මා 
ෙමහිදී  ෙම් කාරණයත්  කියන්නට  ඕනෑ. ඇෙමරිකා  එක්සත්  
ජනපදෙය් රිපබ්ලිකන්  පාක්ෂික  ෙසෙනට් සභිකෙයක් වන Jim 
Inhofe ෙමෙසේ කියනවා; "This agreement is no more binding 
than any other ‘agreement’ from any Conference of the 
Parties over the last 21 years."  'Last 21 years' means, since 
1992.  "Senate leadership has already been outspoken in its 
positions that the United States is not legally bound to any 
agreement setting emissions targets or any financial 
commitment to it without approval by Congress."  

ෙමතැන නීතිමය බැඳීමකුත් නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන් මුදල් 
ෙගවන්න ලෑස්තිත් නැහැ. ෙමහි ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා බලගතු 
රාජ්යයන් විසින් ෙඩොලර් බිලියන 100ක් දියුණු ෙවමින් පවතින 
රාජ්යයන්වල clean energy development - green energy 
development - වලට ෙදන්න ඕනෑය කියලා. ෙම්ක ඇෙමරිකාෙව් 
පධාන ෙපෙළේ ෙසෙනට් සභිකෙයකුෙග් අදහස. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, 
මට ෙමතැනදී මූලික වශෙයන්ම කියන්න ඕනෑ කාරණය ෙම්කයි. 
ෙපොදුෙව් ගත් කළ ෙලෝකෙය් ජනතාවෙග්, ෙද්ශපාලන 
සංවිධානවල, පරිසරෙව්දීන්ෙග් බලපෑම මත පරිසරය ආරක්ෂා කර 
ගැනීම සම්බන්ධෙයන් යම් ෙහොඳ පැත්තකට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ෙම්ක meaningless Agreement එකක් කියලා අපි 
කියන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක වැදගත් Agreement එකක්, අවශ්ය 
Agreement  එකක්. හැබැයි, ෙම්කට අවශ්ය බලතල නැහැ. ෙම් 
ගිවිසුම දඬුවම් නැති, නිෙයෝග කියාත්මක කරන්ෙන් නැති පනතක් 
වාෙගයි. ඒකයි මා කලින් කිව්ෙව්, නීතිමය බැඳීම් තිබුණු, penalties 
තිබුණු protocols පවා කඩ කරමින් ප ධාන ෙපෙළේ රාජ්යයන් 
කටයුතු කළ ආකාරය. ඔවුන් ඇත්තටම කථා කරන්ෙන් ෙතල් 
සමාගම්වල භාෂාව. ඒ නිසා ගිවිසුමක් වශෙයන් ගත්ෙතොත් 
ෙම්ෙකන් කිසිදු පෙයෝජනයක් ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එකයි 
පරිසරෙව්දීන්ෙග් අදහස ෙවන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තාක්ෂණික කමවලට 
පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් කියන එකයි වර්තමානෙය් 
තිෙබන පවණතාව. ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදියි. ඔබතුමාට 
මතක ඇති, ඔය Kyoto Protocol ආපු  කාලෙය්ම තමයි "carbon 
trading" කියලා කථාවක් ආෙව්. දියුණු රටවලට ඒෙකන් ඉඩක් 
දුන්නා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පශ්න export  කරන්න. දියුණු රටවල් 
පරිසරය දූෂණය කරනවා, ඔවුන් පරිසරය නාස්ති කරනවා. ඒ 
දියුණු රටවල ඒ වැරදි නිෂ්පාදන කම ෙවනස් කර ගන්ෙන් නැතිව 
carbon trading  කරනවා කියලා කමයක් හඳුන්වා දුන්නා. ඒ 
කමෙයන් ෙගෝලීය උණුසුම ෙසන්ටිෙගේඩ් අංශක දශමයක්වත් 
අඩුකර ගන්න පුළුවන් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ලාභයම පමණක් ඉලක්ක කරෙගන ෙලෝකය දිහා 
බලන ෙද්ශපාලන ආර්ථික කමයකට පරිසරය ආරක්ෂා කර ගන්න 
බැහැ කියන එක අපි කියන්න කැමැතියි. පාග්ධනයටයි, 

තාක්ෂණයටයි ෙලෝකෙය් පශ්න විසඳන්න පුළුවන් වුණා නම්, දැන් 
ෙම් ෙලෝකෙය් පශ්න විසඳලා ඉවරයි. ඒ සඳහා මම ෙහොඳ 
උදාහරණයක් කිව්වා. අධි පරිෙභෝජනවාදී නිෂ්පාදනය, නාස්තිකාර 
නිෂ්පාදනය, ඒ වාෙග්ම ෙතල් සමාගම්වල සහ බලශක්ති 
සමාගම්වල උවමනාවට -ඒවා තමයි වැඩිම ලාභ ලැෙබන ව්යාපාර- 
කරන නීති - රීති සකස් කිරීම ආදී එකක්වත් ෙවනස් කරන්ෙන් 
නැතුව ෙම් පශ්න විසඳන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතන්ෙන් නැහැ.  
ෙම්ක මා කරන ෙචෝදනාවක් ෙනොෙවයි. 2011දී කැනඩාව Kyoto 
Protocol එෙකන් ඉවත් වන විට ඒ අගමැතිතුමාට පැහැදිලි 
ෙචෝදනාවක් තිබුණා, ඔහුෙග් පක්ෂෙය් පධානීන් රාශියක් 
කැනඩාෙව් ෙතල් සමාගම්වලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් කියලා. 
ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල ඉහළ යෑමත් එක්ක ඔවුන් ඒ ඒ ෙතල් 
සමාගම්වල බලපෑමට ලක් වී තිබුණා. 2001 වසෙර්දී ෙජෝර්ජ් බුෂ් 
ඉවත් වන විට අපි කවුරුත් දැන ෙගන සිටියා, ෙජෝර්ජ් බුෂ් 
කියන්ෙන් කලින් ෙතල් සමාගමක කටයුතු කරපු පධාන ෙපෙළේ 
පුද්ගලෙයක් කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පැහැදිලිවම ෙමතැන 
තිෙබන්ෙන්  ''ධනපති'' කමයත් එක්ක තිෙබන පශ්නයක්. ඒ 
වචනය දරුණු ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක තමයි ඇත්ත. 
පරිසරෙව්දීන් ගණන් බලා තිෙබන ආකාරයට 1992 වසෙර් ඉඳලා 
පරිසරය සම්බන්ධව පැවැති පධාන ෙපෙළේ සාකච්ඡාවලට පමණක් 
flights 3,000කින් ෙලෝකෙය් රාජ්ය නායකයන් ගමන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ flights 3,000න් සිදු වුණු පරිසර හානියවත් පසු ගිය 
අවුරුදු විසිහතර තුළදී  අඩුෙවලා නැහැ කියලා ඔවුන් කියනවා. 
පරිසර සමුළුවලටම flights 3,000කින් ගිහිල්ලා තිෙබනවා! අද 
21වන සියවස ගැන කථා කළාට, මිනිසුන් ගැන ආදරයක් නැති 
කමයක් තිෙබන්ෙන්. ෙමතැන සම්පූර්ණෙයන්ම තිෙබන්ෙන් 
terminology  ෙවනස් කරන කමයක්. 2000 වසෙර්දී Millennium 
එකක් ආවා කියලා  ෙලෝකයට ෙලොකු කථාවක් කියලා අපට 
දුන්ෙන් ෙමොනවාද? MDGs -Millennium Development Goals- 
කියලා අපට දුන්නා කැරට් අලයක්. ඒවා ෙහොඳ ෙයෝජනා. ඒවාෙය් 
කිසි වැරැද්දක් නැහැ.  ෙයෝජනා වශෙයන් ගත්ෙතොත් ඒවා ඉතා 
ෙහොඳ ෙද්වල්. 2015 වසර වන විට ෙම් සහස සංවර්ධන ඉලක්ක 
සම්පූර්ණ කර ගත යුතුයි  කිව්වා. නමුත් 2015 වසර වන විට 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ ඉලක්කවලින් එකක්වත් 
සම්පූර්ණ ෙවලා නැහැ. ඒවා සම්පූර්ණ කරන්න ෙලෝකෙය් පිළිගත් 
ෙලොකු රටවල් එකක්වත් උදවු කරලාත් නැහැ.  2015 වසෙර් වූ ඒ 
වැරැද්ද පිළිගන්න ෙවනවාට ඊට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද කෙළේ? ඊට 
පස්ෙසේ ඒ නම ෙවනස් කළා. දැන් SDGs-Sustainable 
Development Goals- කියලා නම ෙවනස් කරලා, තව අවුරුදු 
15කට ඉලක්ක 17ක් දමලා තිෙබනවා. ඒ ඉලක්ක බලන්න 
තිෙබන්ෙන් 2030දී. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් 
කරන්ෙන් තමන්ෙග් බැරිකම එක එක smart කමවලින් වහගන්න 
එකයි. ෙලෝක ය උණුසුම් ෙවලා පෘථිවිය විනාශ ෙවන්න යනවා 
නම්, කෘෂි කර්මාන්තය, ජන ජීවිත විනාශ වන්න යනවා නම්, ඒ 
සඳහා කළ යුතු සැබෑ ෙද් කරන්න ඕනෑය කියන එකයි අපි 
දකින්ෙන්. වර්තමාන ආණ්ඩුව ෙම් පරිසර පශ්නයට ඍජුව 
අහුෙවන්ෙන්, ඊට ගැළෙපන ආර්ථික පතිපත්ති, ඊට ගැළෙපන 
මූල්ය පතිපත්ති කියාත්මක කරන නිසායි. එෙහම නැතිව, පරිසරය 
සම්බන්ධ පශ්නෙය්දී ෙම් ගිවිසුමට අදාළව ආණ්ඩුවට එල්ල 
කරන්න විෙශේෂ විෙව්චනයක් අපට නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙම් ගිවිසුමට විරුද්ධ වන කණ්ඩායම්වල මැදිහත් වීම මත 

තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ආර්ථිකය සකස් කරන්ෙන්. දැන් මා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

උදාහරණයක් කියන්නම්. සංචාරක ක්ෙෂේතය පැත්ෙතන් 
ගත්ෙතොත් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් 
මන්නාරම දිස්තික්කයටත් කිට්ටුව, විෙශේෂෙයන් පුත්තලම 
දිස්තික්කෙය් දූපත් රාශියක් තිෙබනවා. ෙවල්ලායි, ඉප්පන්තිවු, 
බත්තලංගුණ්ඩුව, පල්ලියවත්ත, ෙවල්ලායි I, II, III, උච්චිමුෙන්යි, 
ෙපරිය අරිච්චාලයි, සින්න අරිච්චාලයි, ඉරුමුතිව්, සින්න ඉරුමුතිව්, 
ඉරුමුතිව් බටහිර, කාකතිව් සහ මුතුවල් වශෙයන් දූපත් රාශියක් 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් දූපත්වලට ෙමොකක්ද කරමින් 
ඉන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා කිසිම පශ්නයක් නැතුව ෙම් 
දූපත්වලින් දූපත් ෙදකක් දූපත් විධියටම බදු දීලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජෙයන් ෙනොෙවයි ඒක කෙළේ  කියන්න 
පුළුවන්. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලාත් ඒක අවලංගු කරලා නැහැ 
ෙන්.  

ඊළඟට,  පසු ගිය කාලෙය් -තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය්- 
ෙලොකුම සිද්ධියක්  වුණා. ෙකො කා-ෙකෝලා සමාගෙමන් විෂ සහිත 
රසායන දව්ය කැලණි ගඟට එකතු කළා. ඒ නිසා රුපියල් ෙකෝටි 
ගණනක් ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට පාඩු 
වුණා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා එක රුපියලක්වත් අලාභ හැටියට 
ඒ සමාගෙමන් අය කර ගත්ෙත් නැහැ. ලංකාෙව් ෙතල් ෙකොම්පැනි 
නැහැ. ලංකාෙව් තිෙබන්ෙන් ෙකොකා-ෙකෝලා වැනි ෙකොම්පැනි. 
ඇෙමරිකාව වැනි රටවල ෙලොක්ෙකෝ ෙතල්  ෙකොම්පැනි ළඟ දණ 
ගහන ෙකොට, ෙම් රෙට් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොකා-ෙකෝලා 
කම්පැනිය ළඟ දණ ගහනවා. අපි ෙම් රජෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, - 

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

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි, අවසන් කරන්නම්.  

අපි ඉතාම  වග කීෙමන් ෙම් ගිවිසුමට සහෙයෝගය ෙදන ගමන් 
ලාභය පමණක් ෙසොයා ෙගන එළවන කමයට ෙනොෙගොස් ලංකාෙව් 
පරිසරයවත් ෙබ්රා ගන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. වැලි ෙගොඩ දැමීම 
නිසා ලංකාෙව් ගංගා විනාශ කරනවා. ඒවා කරන්ෙන් කවුද? 
ආණ්ඩුෙව්, විපක්ෂෙය් ෙදපර්ශ්වෙය්ම අය ඒක කරනවා. ෙම් 
protocols අත්සන් කරන්න කලින් අෙප්  ගංගා ටික  ෙබ්රා ගන්න 
එපා යැ; කැලෑ ටික ෙබ්රා ගන්න එපා යැ. ඒවා විනාශ කරන්ෙන් 
කවුද? ඒවා විනාශ කරන්ෙන් ෙද්ශපාලනඥයන් පමණක් 
ෙනොෙවයි. ෙද්ශපාලනඥයන්ට උදවු කරන ෙලොකු ව්යාපාරික 
පැළැන්තියක් ඉන්නවා. ඒ අයත් ඒවාට සම්බන්ධයි. 

ෙම් ගිවිසුමට අත්සන් කරන්න. එයට අපිත් උදවු කරන්නම්. 
අනාගතය ෙවනුෙවන් අෙප් රෙට් පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න 
පාෙයෝගික ෙදයක් කරන්න කියලා තමයි අපි අවසාන වශෙයන් 
ඉල්ලා සිටින්ෙන්. 

[අ.භා. 12.24] 
 
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 කාරක සභාපතිතුමනි,  ෙද්ශගුණික විපර්යාස 

පිළිබඳව පැරිස් සම්මුතිය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කරලා 

සියලුෙදනාෙග්ම එකඟතාව මත අපරානුමතිය ලබා දීම සඳහා අද 
දින න්යාය පතයට ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් මා සතුටු වනවා.  

2016 අෙපේල් මාසෙය් 22වන දා නිව්ෙයෝර්ක්හි එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් මූලස්ථානෙය්දී සාමාජික රටවල් 193න්  රටවල් 175ක්  
ෙම් ගිවිසුමට අත්සන් කළා. අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් නම් කිරීම මත ශී ලංකා රජය ෙවනුෙවන් 
එම ගිවිසුමට අත්සන් කිරීම සඳහා හිටපු පරිසර හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාත්යවරයකු හැටියට මට අවස්ථාව ලැබුණා. ෙමය 
ඓතිහාසික සම්මුතියක්. ෙමයට මඟ පෑදුෙණ්, 1990 සිට, ෙම් 
රෙට් පමණක් ෙනොෙවයි, ජාත්යන්තර වශෙයන් කීර්තිමත් 
විද්යාඥයන් රාශියක් විසින් විවිධ අවස්ථාවල ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය 
කළමනාකරණය කර ගැනීෙම් අවශ්යතාව ෙපන්වා ෙදනු ලැබූ 
නිසායි. ඒ අනුව ජපානෙය් කිෙයොෙතෝ නගරෙය්දී අත්සන් කරපු 
Kyoto Protocol එකටත් සමහර පබල රටවල් අත්සන් කෙළේ 
නැහැ. 

ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය කළමනාකරණය කළ යුතුය කියන 
කාරණය විද්යාඥයන් විසින් ෙකොයි තරම් ෙපන්වා ෙදනු ලැබුවත්,  
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට රටවල ෙද්ශපාලන නායකයන් ඒ පිළිබඳව 
එතරම් අවධානයක් ෙයොමු කෙළේ නැහැ. සංවර්ධනය, දුප්පත්කම 
තුරන් කිරීම, ආහාර නිෂ්පාදනය, නිවාස, ශීඝ කාර්මිකකරණය ආදී 
කරුණු ඊට වඩා වැදගත් වුණා. මුල් අවස්ථාවල ඒක 
කළමනාකරණය කරන ෙලස කළ ඉල්ලීමට ගත් කියා මාර්ග 
පමාණවත් ෙනොවුණු නිසා එහි පතිඵලයක් විධියට ෙම් වන විට - 
1990 සිට අවුරුදු 25ක් ගත වුණු තැන දී - ෙම් සියලු ෙදනාම එකඟ 
වන තැනකට එන්න සිද්ධ වුණා.  ෙමය කළමනාකරණය කර 
ගැනීම ෙනොෙවයි, කළමනාකරණය කර ගන්න බැරි මට්ටමින් 
ඉහළට යන ෙකොට ඒක පාලනය කර ගැනීම සඳහා. මුලින්ම 
අවශ්ය වුෙණ් ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය ෙසන්ටිෙගේඩ් අංශක 1.5න් 
එහාට වැඩි වීම කළමනාකරණය කිරීමයි. හැබැයි, ඒ පිළිබඳව ගත 
යුතු කියා මාර්ග ෙනොගැනීෙම් ෙහේතුව නිසා ෙමය ෙසන්ටිෙගේඩ් 
අංශක 4න් එහාට ඉහළ යන බවට වාර්තා ෙවන්න පටන් ගත්තා. 
ෙම් ෙහේතුව නිසා ෙලෝක නායකයින්ට ඇති වූ බලපෑෙම් පතිඵල 
හැටියට; එය අවෙබෝධ කර ගැනීෙම් පතිඵලයක් හැටියට 
විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහ ෙල්කම්තුමා 
විසින් 2015 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් පැරිසිෙය් දී පැවැත් වූ ෙලෝක 
රාජ්ය නායකයින්ෙග් සමුළුෙව්දී ෙම් සඳහා සම්මුතියකට 
එළෙඹන්න අවශ්යයි කියන එකඟතාවකට ආවා. ඒ අනුව තමයි, 
2016 අෙපේල් 22වැනිදා ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කිරීම 
උත්සවාකාරෙයන් ආරම්භ කෙළේ. එදින රටවල් 175ක් ෙම් 
ගිවිසුමට අත්සන් තැබුවා.  

ඒ රටවල තිෙබන්නා වූ ව්යවස්ථාවන් අනුව ඒ රටවල් විසින් 
ෙමය අපරානුමතිය කිරීම කළ යුතු ආකාරයන් තිෙබනවා. ෙම් 
අපරානුමතිය දීෙම්දී වායු ෙගෝලයට මුදා හරින  emissions වලින් 
සියයට 50කට, 55කට වැඩිෙයන් තිෙබන රටවලින් සියයට 55ක් 
ෙම් සඳහා අපරානුමතිය ලබා ගත යුතුව තිෙබනවා. ඒ කියා දාමය 
ආරම්භ ෙවලා යන ගමෙන්දී රටවල් ගණනාවක් ෙම් වන විට 
අපරානුමතිය ලබා ෙගන තිෙබනවා. පසු ගිය දිනවල චීනෙය් 
පැවැත්වුණු   G20 සමුළුෙව්දී ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය සහ 
චීනය ඒ සඳහා අපරානුමතිය ෙදන බවට එකඟ වුණා. රාජ්ය 
නායකයින් අතර එකඟතාව පකාශ කිරීමත් එක්ක රටවල් 
ගණනාවක් ෙම් අපරානුමතිය ලබා දීම සඳහා ඉදිරිපත් වුණා. ඒ 
නිසා අෙප් රෙට්ත්, විෙශේෂෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පරිසර 
විෂය භාර අමාත්යවරයා හැටියට ඉදිරිපත් කළ අමාත්ය මණ්ඩල 
සන්ෙද්ශය අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරලා අද සියලුම 
පාර්ශ්වවල එකඟතාව ඇතිව ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  සභාගත කර තිෙබනවා. ඒ අනුව තමයි අද අපි 
ෙම් විවාදය පවත්වා ෙගන යන්ෙන්.  
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ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. ෙම් සඳහා පැරිස ් ෙද්ශගුණික 
විපර්යාස සම්මුතියට සමගාමීව පසු ගිය 2015 වර්ෂෙය් පැවැත්වූ 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහා සමුළුෙව්දී තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් 
- SDGs- 17ක්  පකාශයට පත් කළා - 17 Goals and 162 Targets.  
එම 17න් පළමුවැනි එක දුප්පත්කම තුරන් කිරීම. ඒ වාෙග්ම 
අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්යය ෙම් ආදී වශෙයන් කරුණු 17ක් තිෙබනවා. 
2030 වන විට  ෙම් 17 සාක්ෂාත් කර ගැනීම තමයි ඉලක්කය. ඒ 
කියන්ෙන් ඊළඟ circle එක අවුරුදු 15ක්. ගරු බිමල් රත්නායක 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් සහශක ඉලක්කයන් -MDGs- අටක් 
තිෙබනවා. හැබැයි, නිශ්චිත කාල සීමාවට ෙපර - 2015ට ෙපර-  
අෙප් රෙට් ෙම් සහශක ඉලක්ක සියල්ලම පාෙහේ සම්පූර්ණ කර 
ගන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබුණාය කියන එක මම කියන්න 
ඕනෑ. එයින් එකක් තමයි ස්තී පුරුෂ ෙදපාර්ශ්වය අතර  
අසමතුලිතතාව  - gender inequality - නැති කිරීම. ඒක දැන් අෙප් 
රෙට් ෙබොෙහෝ ක්ෙෂේතවල සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  

රැකියා  ක්ෙෂේතය ගත්තත්, ෛවද්ය වෘත්තිය, ඉංජිෙන්රු 
වෘත්තිය ෙහෝ ෙවනත් වෘත්තීන් ගත්තත්, අධ්යාපනය ගත්තත් 
අපිකාව වැනි ෙබොෙහෝ රටවල තිෙබන ෙවනස අෙප් රෙට් නැහැ. 
ඊළඟට, enrolment rate. අෙප් රෙට් යුද්ධය පැවැති කාල සීමාව 
හැරුණාම එම පෙද්ශවල  වයස අවුරුදු පහ සම්පූර්ණ ෙවන 
දරුවන් -පාසල් යා යුතු වයෙසේ සිටින නමුත් යම් යම් දුර්වලතාවන් 
තිෙබන දරුවන් හැරුණාම- අධ්යාපනය සඳහා අනුගතවීම ෙම් 
වනවිට ඉතා ෙහොඳ තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා; සියයට 
සියෙය් ඉලක්කය දක්වා ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  

මට දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න ෙව්ලාවක් නැහැ. නමුත් 
ෙමම ගිවිසුෙම් තිෙබන වැදගත්කම මම පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. MDGs ගණනාවක් අෙප් රට සාක්ෂාත් කර ෙගන 
තිෙබනවා. SDGs දහහෙතනුත් ෙබොෙහෝ පමාණයක් ෙම් වනවිට 
සාක්ෂාත් කර ගනිමින් පවතිනවා. නිශ්චිත දින වකවානුවලට 
කලින් ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත්යතුමා හරිත 
සංවර්ධනයක් ගැන සඳහන් කළා. හැබැයි, මම කථා කරන්ෙන් 
නීල හරිත සංවර්ධනය ගැනයි. "නීල හරිත" කියලා කියන්ෙන්, 
ෙගොඩබිම; හරිත; මුහුද; නිල් කියන එකයි. ඒ නිසා දූපත් රටක් වන 
අපට නීල හරිත සංවර්ධනය තමයි පරිසර අමාත්යාංශය විසින් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, උෂ්ණත්වය 
ෙසන්ටිෙගේඩ් අංශක ෙදකකට වඩා වැඩිවීම පාලනය කර ගැනීම 
සඳහාත්, එය ෙසන්ටිෙගේඩ් අංශක 1.5 මට්ටෙම් පවත්වා ෙගන යාම 
සඳහාත් ෙමම සම්මුතියත් එක්ක අප බැඳී සිටිනවා. ෙමතැන 
binding එකක් නැහැ කිව්වාට ෙමවැනි සම්මුතීන් එක්ක තමයි 
ෙලෝකෙය් විවිධ ඉලක්කයන් සපුරා ෙගන තිෙබන්ෙන්. ජර්මනිය 
වාෙග් රටවල්  ඉන්ධන මඟින්, ගල් අඟුරු මඟින් බලශක්ති 
 නිෂ්පාදනය කරනවා ෙවනුවට සුළං බලෙයන්, සුර්යාෙලෝකෙයන් 
සහ biomass මඟින් එම අවශ්යතා සම්පූර්ණ කර ගැනීමට ඉලක්ක 
කර තිෙබනවා. ඒ ආකාරයට පුනර්ජනනීය බලශක්තිෙයන් විදුලිය 
නිෂ්පාදනය කරලා ෙම් emissions අඩු කර ගන්න ඔවුන් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ නිසා අෙප් රෙට්ත් ෙමම තත්ත්වය 
අඩු කර ගැනීෙම් පධාන කියාමාර්ගයක් විධියට බලශක්ති 
නිෂ්පාදනෙය්දී අපි පුනර්ජනනීය බලශක්තිවලට පමුඛතාවක් ලබා 
දිය යුතුයි. එෙසේ සිදු කර ගල් අඟුරු හා ඉන්ධන දහනෙයන් 
නිෂ්පාදනය කරන බලශක්තිය අවම කර පවාහනය සඳහාත් 
පුනර්ජනනීය බලශක්තිය නිසි ආකාරෙයන් කළමනාකරණය කර 
ගැනීමට අප කටයුතු කළ යුතුයි.  

මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට විෙශේෂෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. පරිසර විෂය භාර අමාත්යවරයා හැටියට 
එතුමා විශාල උනන්දුවකින් ෙමම ගිවිසුම අපරානුමත කර ගැනීම 

සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල සන්ෙද්ශය ඉදිරිපත් කරලා, සමුළුවලට 
සහභාගි ෙවලා, තව සති ෙදකකින් පැවැත්ෙවන එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් සැසියට සහභාගිවීමට ෙපරාතුව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් ෙමම ගිවිසුම අපරානුමත කිරීම අනුමත 
කිරීමට ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. 

විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්යාංශය ෙම් දිනවලත් 
ජාත්යන්තර සමුළුවක් අෙප් රෙට්දී පවත්වනවා. විෙද්ශ රටවල 
විද්යාඥයන් 100කට වඩා වැඩි පමාණයක් එයට සහභාගිෙවලා 
සිටිනවා. අෙප් රෙට්ත් විද්යාඥයින් 600කට වැඩි පමාණයක් 
සහභාගිෙවලා සිටිනවා. ඒ, සියලුම තාක්ෂණෙව්දීන්ෙග් හා 
විද්යාඥයන්ෙග් සහායත් අප ලබා ගත යුතුයි. අෙප්  අමාත්යාංශය 
තුළිනුත් ඒ සඳහා අවශ්ය සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න සූදානම් කියලා 
මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ෙමම පැරිස් 
ගිවිසුම අපරානුමත කිරීම, ඒකමතිකව සම්මත කර ගැනීම සඳහා 
සියලු ෙදනාෙග් සහෙයෝගය  ලබා ෙදන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් 
මා, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 12.34] 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපට පතිලාභ අත්වනවා 

පමණක් ෙනොව, ෙම් රෙට් අනාගත පරපුරට දායාදයක් වන්නා 
ෙසේම, මුළුමහත් ෙලෝකවාසීන්ෙග් සුබසිද්ධියට ෙහේතු වන 
ඓතිහාසික, උදාර කාරණයක් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා තමයි  අද 
ෙමය රජය ෙවනුෙවන් ගරු අගාමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ. 
පරිසරය සහ එම පරිසරයට අයත් ජීවීන් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ 
අපෙග් උදාර වටිනාකම්, ෙම් රටට සහ ෙම් රෙට් ජනතාවට 
පරපුෙරන් පරපුරට උරුමෙවලා තිෙබනවා. 2016 අෙපේල් මාසෙය් 
22වැනිදා නිව්ෙයෝර්ක්හිදී පවත්වන ලද ඉහළ ෙපෙළේ අත්සන් 
කිරීෙම් උත්සවෙය්දී ශී ලංකාව ඇතුළු ජාතීන් 177ක් විසින් අත්සන් 
කරන ලද ෙද්ශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ පැරිස් ගිවිසුම අනුමත 
කිරීම සඳහා සම්පදායික වශෙයන් ද්විපාර්ශ්වික හා ෙපොදු 
එකඟත්වයන් සහිත ෙයෝජනාවක් අනුමත කිරීෙම් බාරදූර යුතුකම 
ඉටු කරන ෙලස තමයි, අද ෙමම ගරු සභාෙවන් අප ඉල්ලා 
සිටින්ෙන්. ෙම් වන විට රටවල් 24ක් ෙම් ගිවිසුම අපරානුමත 
කිරීෙම් ෛනතික ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කර තිෙබන අතර, ඉදිරිෙය්දී 
පවත්වනු ලබන එක්සත් ජාතීන්ෙග් සැසි වාරෙය්දී තවත් රටවල් 
12ක් සිය අපරානුමත කිරීෙම් ෛනතික ෙල්ඛන එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් ෙල්කම් කාර්යාලය ෙවත ලබා ෙදන බව අපට දැනුම් 
දීලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සම්මුතිෙය් ෙදවැනි 
වගන්තියට අනුව, ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑෙම් සාමාන්ය 
මට්ටම පූර්ව කාර්මීකරණ අවධිෙය්දී පැවති ෙසල්සියස් අංශක 2ක 
මට්ටමට වඩා අඩුෙවන් පවත්වාෙගන යාමට උත්සාහ දැරීම හා 
උෂ්ණත්වය ඉහළ යාෙම්  මට්ටම ෙසල්සියස් අංශක 1.5 සීමාෙව් 
තබා ගැනීෙමන් ෙද්ශගුණික විපර්යාස තර්ජනයට අදාළ ෙගෝලීය 
පතිචාර තහවුරු කිරීම පැරිස් ගිවිසුෙම් අරමුණ ෙවනවා.  

මට කලින් කථා කරපු ගරු මන්තීවරෙයක් ෙමය විෙව්චනය 
කරමින් කිව්වා, "ෙමය multinational corporationsවල 
අවශ්යතාවක් සඳහා කරපු ගිවිසුමක්. ෙම්ෙක් ෙනොෙයකුත් අඩුපාඩු 
තිෙබනවා"ය කියලා. නමුත් ගරු අගමැතිතුමා ෙමය ඉදිරිපත් කරපු 
අවස්ථාෙව්දී කිව්වා,  "ෙම්ක සියයට 100ක් අප සියලුම ෙදනා 

481 482 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තෘප්තිමත් කරවන ෙල්ඛනයක් -එකඟතාවක්- ෙනොෙවයි. නමුත් 
අපට සියලු ජාතීන් සමඟ එකඟ ෙවන්න පුළුවන්ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙම්ක නිසා"ය කියලා. ෙමොකක්වත් ෙනොකර ඉන්නවාට වඩා, 
ෙමතැනින් ෙම් වැඩ කටයුත්ත පටන් ගැනීම පිළිබඳව අප 
සන්ෙතෝෂ වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊට අමතරව ෙද්ශගුණික 
විපර්යාසවලට මුහුණ  දීෙම් හැකියාව වැඩිදියුණු කරමින් හා 
හරිතාගාර වායු විෙමෝචනයන් අඩු කිරීම මගින් ෙද්ශගුණික 
විපර්යාසවල අයහපත් බලපෑමට අනුවර්තනය වීෙම් හැකියාව 
වර්ධනය කිරීම ෙමම ගිවිසුෙම් අරමුණක් ෙවනවා. කාලගුණික හා 
ෙද්ශගුණික විපර්යාස අවම කිරීම හා ඒවාට අනුවර්තනය වීෙම් 
පියවරයන් මඟින් ෙමම රටවල ආහාර නිෂ්පාදනය හා ආහාර 
සුරක්ෂිතභාවය වැඩිදියුණු කිරීම ෙකෙරහි ෙමම ගිවිසුම මඟින් 
අවධානය ෙයොමු කරනවා. හරිතාගාර වායු විෙමෝචනයන් අඩු කිරීම 
හා ෙද්ශගුණික විපර්යාසවලට මුහුණ දීෙම් හැකියාව අරමුණු කර 
ගනිමින් මූල්ය පවාහ තහවුරු කිරීම පිළිබඳව ෙමම ගිවිසුම මඟින් 
අවධානය ෙයොමු කරනවා. ෙමම ගිවිසුම, ෙද්ශගුණික විපර්යාස 
පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ෙග් රාමුගත සම්මුතිය - UNFCCC , පාර්ශ්ව 
සමුළුෙව් 19වැනි සැසි වාරෙය්දී  - COP19 - හා පාර්ශ්ව සමුළුෙව් 
20වැනි සැසි වාරෙය්දී - COP20 - පැවති දීර්ඝ සාකච්ඡාවල සෘජු 
පතිඵලයක් ෙවනවා. 19වැනි සැසි වාරෙය්දී, ශී ලංකාව ඇතුළු 
රටවලට ෙගෝලීය උණුසුම පාලනය කිරීම සඳහා අෙප්ක්ෂිත, 
ෙද්ශීයව තීරණය කරන ලද දායකත්වය - Intended Nationally 
Determined Contributions - INDCs - ලබා ෙදන ෙලස 
ආරාධනා කළා. 

මම කලින් කිව්වා වාෙග් INDCs පධාන අංශ හතරකින් 
සමන්විත වනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. එයින් එක් 
අංශයක් තමයි, හරිතාගාර වායු විෙමෝචනය අඩු කිරීම. වසර 2030 
වනවිට ෙම් ආකාරයට බලශක්ති ක්ෙෂේතෙයහි හරිතාගාර වායු 
විෙමෝචනය සියයට 20කින් අඩු කරන්න ශී ලංකාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එහිදී ෙකොන්ෙද්සි රහිතව ජාතික 
ධාරිතාෙවන් සියයට 4ක් සහ ෙකොන්ෙද්සි සහිතව දියුණු රටවල 
සහෙයෝගිතාව මත සියයට 16කින් බලශක්ති ක්ෙෂේතෙයහි වායු 
විෙමෝචනය අඩු කරන්න අපි අෙප්ක්ෂා කරනවා. තවද, පවාහන, 
කර්මාන්ත, අපදව්ය හා වනාන්තර යන ක්ෙෂේතවල හරිතාගාර වායු 
විෙමෝචනය සියයට 10කින් අඩු කරන්නටත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වන අතර, එය ෙකොන්ෙද්සි රහිතව සියයට 3කින් හා ෙකොන්ෙද්සි 
සහිතව සියයට 7කින් අඩු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ෙදවැනි කාරණය තමයි, ෙද්ශගුණික විපර්යාසවලට අනුරූපී 
වීම. ෙද්ශගුණික විපර්යාස නිසා අවදානමට ලක් වන මිනිස් 
පජාවට සහ පරිසර පද්ධතියට ඒ සඳහා මුහුණ දීෙම් හැකියාව 
වර්ධනය කිරීම ෙම් හරහා සිද්ධ වනවා.  

තුන්වැනි ෙද් තමයි, ෙද්ශගුණික විපර්යාස ෙහේතුෙවන් සිදුවන 
ආපදා, අලාභ හා හානි. ශී ලංකාෙව් දැනට පවතින ආපදා සඳහා 
පතිචාර දැක්වීෙම් කමෙව්දය තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ගැනීම ෙම් 
යටෙත් සිදු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, හතරවැනි එක තමයි, 
කියාත්මක කිරීෙම් ආකාරය. ශී ලංකාව වැනි සංවර්ධනය ෙවමින් 
පවතින රටවල් ෙද්ශගුණික විපර්යාසවල අහිතකර බලපෑම්වලට 
ලක්වීමට පධාන ෙහේතුවක් ඇත. එනම්, දියුණු වූ හා කාර්මීකරණය 
වූ රටවල් විසින් අතීතෙය් හා වර්තමානෙයහි සිදු කරන අධික 
හරිතාගාර වායු විෙමෝචනයයි. ෙම් නිසා සංවර්ධනය ෙවමින් 
පවතින රටවලට සිදුවන අහිතකර ෙද්ශගුණික විපර්යාසවල 

බලපෑම අවම කරවීම සඳහාත්, හරිතාගාර වායු විෙමෝචනය අඩු 
කිරීම සඳහාත් ගනු ලබන කියා මාර්ග සඳහා අවශ්ය වන මූල්ය 
තාක්ෂණ හා ධාරිතා වර්ධනය දියුණු වූ රටවල් විසින් එකඟ වූ 
සම්මුතිය පරිදි ලබා දිය යුතු වනවා. එබැවින්, ෙමය කියාත්මක 
කිරීෙම් කමෙව්දය සඳහා බාහිර සහෙයෝගය අවශ්ය වන්ෙන් දියුණු 
හා කාර්මික රටවලින් සිදු කළ හා සිදු කරමින් පවත්නා වූ අසීමිත 
හරිතාගාර වායු විෙමෝචනය නිසා සිදු වූ භයානක පතිඵල නිසාය 
යන්න මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න සිද්ධ වනවා. අපි එතැනදි 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කියපු කාරණාව සමඟත් සම්පූර්ණෙයන්ම 
එකඟ වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපෙග් සියලුම 
කාර්යයන් අහිතකර පතිවිපාකයන්ෙගන් ෙතොර ෙනොවන බව අපි 
පිළිගන්න ඕනෑ. එෙහයින් පරිෙභෝජන රටාවට ඔෙරොත්තු 
ෙනොෙදන තත්ත්වය හා එමඟින් පරිසරයට සිදුවන හානිය අෙප් 
ජීවිතවල පැවැත්ම ෙකෙරහිත්, මහ ෙපොෙළොව ෙකෙරහිත් 
දුර්විපාක ෙගන ෙදන බව අප ඔක්ෙකෝම දන්නවා. අර්ථ ශූන්ය 
ෙලස ගැටුම් පැවැති අවුරුදු 27ක කාලය තුළ සිදු වූ පාඩුව පිරිමසා 
ගැනීම සඳහා අපෙග් සංවර්ධන කාර්ය භාරය කඩිනම් කර ෙගන 
ඇති අතර, ෙමම උත්සාහෙය්දී නාගරීකරණ හා සංවර්ධන 
වැඩසටහන් සිද්ධ වනවා. ෙමහිදී අෙප් වටිනා සාර ධර්ම හා 
ජනතාවෙග් සුභසාධනය අතර තුලනයක් ඇති කිරීෙම් 
උභෙතෝෙකෝටික පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න අපට සිද්ධ වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙද්ශගුණික විපර්යාස 
පිළිබඳ ගැටලු ආමන්තණය කිරීෙම්දී ශී ලංකාව ජාතික පතිපත්ති 
කෙමෝපාය හා කියා මාර්ග අනුගමනය කරමින් පසු ගිය කාලෙය්දී 
ධනාත්මක පියවර අරෙගන තිෙබනවා. ශී ලංකා ෙව් ජාතික 
ෙද්ශගුණික විපර්යාස පතිපත්තිය, 2010 ශී ලංකාව සඳහා ජාතික 
ෙද්ශගුණික විපර්යාසයන් අනුවර්තන කෙමෝපාය, ෙද්ශගුණික 
විපර්යාස නිසා අවදානමට ලක් වීෙම් ක්ෙෂේත වන ජලය, ෙසෞඛ්ය, 
කෘෂිකර්මය, ධීවර, නාගරික සංවර්ධන, මානව ජනාවාස හා 
ආර්ථික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය,  2014 තාක්ෂණයට 
අනුවර්තනය වීම සහ ෙද්ශගුණික විපර්යාසවල අනුවර්තනය වීම 
හා හරිතාගාර වායු විෙමෝචනය අවම කිරීම සඳහා තාක්ෂණ 
කියාකාරී සැලසුම්, 2009 "හරිත ලංකා" වැඩසටහන සඳහා ජාතික 
කියාකාරී සැලැස්ම ෙමන්ම, 2009 ජාතික පවාහන පද්ධතිය 
පදනම් කර ගනිමින් 2032 නාගරික පවාහන පධාන සැලසුමත් 
එෙසේ ගනු ලබන ධනාත්මක කියාමාර්ගවලින් කිහිපයක් වනවා. 
ෙම් කියා මාර්ග තුළින් ෙගෝලීය ෙද්ශගුණික විපර්යාස තර්ජන 
ආමන්තණය කිරීම සම්බන්ධෙයන් සහ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම, 
කලින් අනුමාන කළ ෙනොහැකි ෙද්ශගුණික රටා, ස්වාභාවික 
විපත්, ආහාර සුරක්ෂිතතාව සඳහා වන තර්ජන වැනි එහි බලපෑම් 
සම්බන්ධෙයන් සංවර්ධිත රටවල් හා සංවර්ධනය ෙවමින් පවතින 
රටවල් අතර ඇති උභෙතෝෙකෝටික ගැටලු තව දුරටත් පුළුල් 
වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, යම් 
මාර්ෙගෝපෙද්ශකත්ව මූල ධර්මවලට අනුකූලව "පැරිස් ගිවිසුම" 
සකස් කිරීෙම්දී ෙමම කරුණු සැලකිල්ලට ෙගන තිෙබන බව දැන 
ගැනීමට ලැබීම අපට සතුටට කාරණයක්. සංවර්ධිත හා 
සංවර්ධනය ෙවමින් පවතින රටවල ගැටලු ආමන්තණය කිරීම 
සඳහා ෙමම ගිවිසුම මඟින් විවිධ ජාතික අවශ්යතා සම්බන්ධෙයන් 
සාධාරණත්වෙය් මූල ධර්මය සහ ෙපොදු, එෙහත් ෙවන් ෙකොට 
හඳුනා ගන්නා වගකීම් හා අදාළ හැකියාවන් හඳුනා ෙගන 
තිෙබනවා. ෙද්ශගුණික විපර්යාසවල අයහපත් බලපෑම් අතුරින් 
ආහාර සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීම, සාගින්න අවසන් කිරීම සහ 
ආහාර නිෂ්පාදනෙය් අවදානම් සහිත පාර්ශ්වයන්හි මූලික 
පමුඛතාවද ෙමම ගිවිසුම් මඟින් හඳුනා ෙගන තිෙබනවා.  
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ෙද්ශගුණික විපර්යාස මානව වර්ගයාෙග් ෙපොදු ගැටලුවක් බව 
පිළිගන්නා අතර, ෙමම ගිවිසුමට අනුකූලව ෙද්ශගුණික විපර්යාස 
ආමන්තණය කිරීම සඳහා පාර්ශ්ව විසින් ගනු ලබන පියවර මඟින් 
මානව හිමිකම්, ෙසෞඛ්ය සඳහා ඇති අයිතිය, ෙද්ශීය මිනිසුන්ෙග්, 
ෙද්ශීය පජාවන්ෙග්, සංකමණිකයන්ෙග්, ළමයින්ෙග් හා ආබාධිත 
පුද්ගලයන්ෙග් හිමිකම් පිළිබඳ ඔවුෙනොවුන්ට ඇති බැඳීම්වලට ගරු 
කළ යුතු, පවර්ධනය කළ යුතු හා සලකා බැලිය යුතු ෙවනවා.                   
ශී ලංකා ජනතාව පාරිසරික සංරක්ෂණය පිළිබඳව 
ජනාධිපතිතුමාෙග් මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දු අනුමත කරමින්, 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී අපි ෙපොෙරොන්දුවක් ලබා දුන්නා. මම එය 
ෙමෙසේ දක්වන්නම්. 

''වනාන්තර හා වන ජීවීන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා 
වනාන්තර විනාශ කිරීම වැළැක්වීම හා සංෙව්දී පරිසර පද්ධති 
සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා පසු බිම සකසන්ෙනමි. කිසිදු නීතියක් 
අත ෙනොහැර, සියලුම පාරිසරික නීති කියාත්මක කරනු ඇත. එෙසේ 
කිරීෙම්දී වැරැදිකරුවන්ට ඔවුන්ෙග් සමාජයීය තත්ත්ව සැලකිල්ලට 
ෙනොගනිමින් දඬුවම් ලබා ෙදනු ඇත. වනාන්තර වගා කිරීම් පිළිබඳ 
පැහැදිලි පතිපත්තියක් සකසා, ගාමීය පජාවෙග් සාම්පදායික 
ජීවෙනෝපායට අගතිය ෙනොවන පරිදි කියාත්මක කරනු ඇත.'' 

ෙම්ක තමයි ජනාධිපතිතුමා මැතිවරණෙය්දී දීපු ෙපොෙරොන්දුව. 
ෙම් පතිපත්තිය පදනම් කර ෙගන, පැරිස් ගිවිසුම සාකච්ඡාමය 
අදියෙර්දී ශී ලංකාව ෙමන්න ෙම් ස්ථාවරය දැරුවා. පැරීසිෙය් 
ෙද්ශගුණික විපර්යාස ගිවිසුමට අත්සන් තැබීම මානව වර්ගයාට 
ඉතා වැදගත්ය කියන එක. ඊළඟට, එය සියල්ලටම අදාළ විය 
යුතුයි කියන එක. ෙද්ශගුණික ෙවනස්වීම් පිළිබඳ එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් රාමුගත සම්මුතියට අනුකූල විය යුතු සහ ඒ මූල ධර්ම 
විධිවිධාන මඟින් සංවර්ධනය ෙවමින් පවතින රටවල තිරසාර 
සංවර්ධන න්යාය පතයට බාධා ෙනොපැමිණිය යුතු බව. 
අවදානම්වලට මුහුණ දීෙම් හැකියාව වර්ධනය කිරීම ෙකෙරහි 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතු අතර, දැඩි වගකීමකින් හා 
විනිවිදභාවයකින් යුතුව ඇගැයීෙම් පියවර ඇතුළත් කළ යුතු බව. 
සංවර්ධිත රටවල් විසින් සංවර්ධනය ෙවමින් පවත්නා රටවල 
මූල්යමය, තාක්ෂණික සංවර්ධනය, මාරු කිරිම හා ශක්යතා 
සංවර්ධනය ලබා දීම වැඩිදියුණු කළ යුතු බව සහ ෙලෝකෙය් 
නායකයන් විසින් විෙශේෂෙයන් ව්යාපාරික හා මූල්ය ෙවෙළඳ 
ෙපොළට ඇති බැඳීම් පිළිබඳ පබල සංඥාවක් ලබා දිය යුතු බව.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම ස්ථාවරයන් පැරිස් 
ගිවිසුමට ෙහොඳින් ඇතුළත් වී තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා. ඒ 
පිළිබඳව ෙකොයි විධියට අපට විෙව්චන එල්ල වුණත්, අපි 
තෘප්තිමත් ෙවනවා. අපි පැරිස් ගිවිසුම අපරානුමත කිරීමට ෙපර 
පවා, වායු විෙමෝචන අඩු කිරීම හා අනුවර්ත පියවර ගැනීමට         
ශී ලංකාව දැරූ පයත්නවලට පිළිගැනීමක් ලබා තිෙබන බව 
ඔබතුමන්ලා දන්නවා ඇති. 2016 වසෙර්දී හරිත ෙද්ශගුණික 
අරමුදල් මණ්ඩලය, -ඒ කියන්ෙන් Green Climate Fund එක-  
ගංගා ෙදෝණි තුනක ජල කළමනාකරණ කටයුතු  සඳහා අරමුදල් 
සැපයීමට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 38.1ක් අනුමත කරන ලදී.  

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

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Thank you. ෙමය, ෙගෝලීය අරමුදල මඟින් ෙමෙතක් අනුමත 

කරන ලද, තනි රටකට හිමි විශාලතම ෙද්ශගුණික විපර්යාස 
අනුවර්තන ව්යාපෘතියක් ෙව්.  

ෙම් සභාෙව් අනුරාධ ජයරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයාත් ඉන්න 
නිසා මම කියන්න කැමැතියි, ජනාධිපතිතුමාෙග් නිර්ෙද්ශයකට 
අනුව, අනුරාධ ජයරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා සමඟ මමත් ඒ දූත 
පිරිසට නායකත්වය දුන් බව.  අපි ෙකොරියාවට ගිහිල්ලා ලංකාවට 
ෙඩොලර් මිලියන 38.1ක පදානය ලබා ෙදන්න ඕනෑ කුමක් නිසාද 
කියන එක පිළිබඳව තර්කය ෙගොඩනැඟුවා. ෙගොඩනඟපු තර්කය 
මත තමයි, ෙලෝකෙය් එක රටකට දීලා තිෙබන වැඩිම පදානය 
Green Climate Fund එක හරහා තමයි ලංකාවට ලබා දීලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගිවිසුම අපරානුමත 
කිරීම හා පැරිස ්ගිවිසුමට අනුකූලව ජාතික පතිපත්ති සකස් කිරීෙම් 
අරමුණ ෙවන්ෙන්, කල් ඇතිව අනතුරු හැඟවීම සිදු කිරීම, හදිසි 
අවස්ථාවලට ෙපර සූදානම් වීම, අනෙප්ක්ෂිත සිදුවීම් මන්දගාමී 
කිරීම, ෙවනස් ෙනොකළ හැකි සහ ස්ථිර හානි හා පාඩු මඟ හැරීෙම් 
කම ෙයදීම, පූර්ණ අවදානම් තක්ෙසේරුව හා කළමනාකරණය, 
ආපදා සඳහා රක්ෂණ පහසුකම් සැලසීෙම් ෙද්ශගුණික අවදානම් 
ෙකොටස්ගත කිරීම හා ෙවනත් රක්ෂණ විසඳුම්, ආර්ථික ෙනොවන 
පාඩු, ෙද්ශගුණික විපර්යාස පිළිබඳව ආපදාවලට මුහුණ දීම සඳහා 
පජාවෙග් හැකියාව වර්ධනය කිරීම, ජීවන වෘත්තීන් හා පරිසර 
පද්ධතිය සකස් කිරීම ඇතුළු ව්යසන අඩු කිරීම හා ලිහිල් කිරීෙම් 
මාර්ග සලසා දීමයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ශී ලංකාවට සලසන 
පතිලාභ හා ජාත්යන්තර පජාව ෙකෙරහි ඇති කැපවීම සැලකිල්ලට 
ගනිමින්, 2016 සැප්තැම්බර් 06 ෙවනි දින ගන්නා ලද අමාත්ය 
මණ්ඩල තීරණයට අනුව, ගිවිසුෙම් 21වැනි වගන්තියට අනුකූලව, 
ශී ලංකාව පැරිස් ගිවිසුම අපරානුමත කිරීමට අනුමැතිය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ලබා ෙදයි කියා අප බලාෙපොෙරොත්තු වන බව 
අවසාන වශෙයන් මම කියන්න කැමැතියි.  

ෙකෙසේ වුවද, වැඩි විනිවිදභාවයකින් යුක්ත වීම සඳහා අපෙග් 
ජීවන කම, පරිෙභෝජන රටා සහ ස්වාභාවික සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම 
අනාගත පරපුෙර් ශුභ සිද්ධිය ෙකෙරහි බලපාන ෙමම තීරණය 
ජාතික තීරණයක් බවට පත් කිරිමට, ෙම් ෙයෝජනාව සඳහා ෙම් 
ගරු සභාෙව් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
ඔබතුමා මට කථා කිරීමට ලබා දුන් කාලය පිළිබඳව ද මම 
සන්ෙතෝෂ වනවා. ෙම් පිළිබඳව විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය 
හරහා ඉංගීසි භාෂාෙවන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන වාර්තාව මම 
සභාගත* කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2015 ෙදසැම්බර් 
12ෙවනි දින පැරිස් ගිවිසුමට එකඟවීෙමන් පසු ශී ලංකාව 
කියාත්මක කරන වැඩසටහන් හා කාර්යයන් පිළිබඳ ඇගැයීමක් 
කරලා තිෙබනවා. "2015 ෙදසැම්බර් 12ෙවනි දින පැරිස් ගිවිසුමට 
එකඟවීෙමන් පසු ශී ලංකාව කියාත්මක කරන වැඩසටහන් හා 
කාර්යයන්" යන ශීර්ෂය යටෙත් ඇති වාර්තාව හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළත් කිරීම සඳහා  සභාගත කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is Hon. (Dr.) S.Sivamohan. 

 
 

[12.49 p.m.] 
 
 
ගරු (ෛවද්ය) එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
First of all, I would like to thank the Hon. Deputy 

Chairman of Committees for giving me this opportunity 
to speak in this Debate on the Ratification of Paris 
Agreement.  
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[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා] 

——————————— 
* ෙමම ඇමුණුම පුසත්කාලෙය් ද තබා ඇත.] 
   [இந்த இைணப்  ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
   [This annex is also placed in the Library.] 
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Paris Agreement is a global action plan to put the 
world on track to avoid dangerous climate changes by 
limiting global warming to well below 2 degrees 
Centigrade or best below 1.5 degrees Centigrade. The 
Agreement is due to be effective in 2020.  

The Paris Agreement is a bridge between today’s 
policies and carbon-neutrality before the end of the 
century. Before and during the Paris Conference, 
countries submitted comprehensive National Climate 
Action Plans. Even though it is not enough to keep global 
warming below 2 degrees Centigrade, the Agreement 
traces the way to achieving this target.   

National contribution towards minimizing global 
temperature, Sri Lanka’s INDCs -Intended Nationally 
Determined Contributions- is comprised of four main 
areas.  

First is mitigation, which means reducing greenhouse 
gas emissions against the Businesses-As-Usual in the 
sectors of energy. That means electricity generation, 
transportation, industry, waste and forestry. The key 
contributors to greenhouse gas are carbon dioxide, 
methane and nitrous oxide. Sri Lanka expects to reduce 
20 per cent of GHG emission in energy sector by 2030.  

Second it is adaptation. INDCs will have focus on 
human health, food security, water and irrigation, coastal 
and marine, urban infrastructure and human settlement, 
tourism and recreation. These are the most vulnerable 
sectors to adverse effects of climate change in Sri Lanka.  

Third it is loss and damage which occurs due to 
extreme weather conditions such as prolonged droughts 
and flash floods.  

Fourth is implementation. Sri Lanka needs financial 
support, technical assistance and technology transfers 
from the developed countries to overcome these types of 
problems.  

Paris Agreement was opened up for signature on 22nd 
April 2016 at a high-level signature ceremony convened 
by the Secretary-General in New York. Arrangement for 
signature will remain opened until 21st of April 2017.   As 
of 3rd September, 2016 there are 180 signatories to the 
Paris Agreement. Of these, 26 States including China, 
Cameron, Maldives and Palestine have deposited their 
instruments of ratification, acceptance and approval. Sri 
Lanka has not deposited up to now.  

Nature is a mysterious phenomenon, not even 
scientists can explain it. Like the wind or the blowing that 
embraces one's body, it cannot be explained other than 
referring to it simply as "nature".  

India is  regarded as the mind of spiritualism. Indians 
recognize three particular plants, or trees as being holy. 

You know the Bo tree. Ascetic Siddhartha sat in deep 
meditation under the Bo tree until he attained 
enlightenment and became the Buddha. Scientifically Bo 
tree is known to have anti-inflammatory and 
immunomodulatory  properties. Hindus believe in Tulsi 
plant which is a holy plant. They grow Tulsi plants in 
front of their houses because it has medicinal properties. 
The third important tree is the bamboo tree which has two 
varieties. One is the Wild Bamboo tree and the other is 
Beema Bamboo. The latter has a superior clone which has 
been identified as eco-friendly and is used to generate bio 
mass energy. Bio mass is an organic material that is 
produced from  plants and animals. It is a renewable 
source of energy that can supply energy  for 24 hours of 
the day and 365 days the year. Although it is the best 
source of energy it is not  cost effective to produce.  

Finally, I want to tell you about the benefits of signing 
the Paris Agreement. Firstly, the Paris Agreement can 
contribute to the global efforts to mitigate global 
warming, manage climate change and direct Sri Lanka 
towards a sustainable development path.  

Secondly, by way of the Paris Agreement, we can 
obtain financial assistance from the Green Climate Fund 
for conditional commitments declared in IDMCs. 
Developed countries intend to continue the existing 
collective goal to mobilize US Dollars hundred billion,  
that means ten thousand billion in Sri Lankan  Rupees per 
year by 2020 and extend this  until 2025.  

Thirdly, we will be  able to obtain finance, technology 
development and capacity building to build  resilient and 
vulnerable sectors in our country such as human health, 
food security, water and irrigation, coastal and marine, 
bio diversity et cetera. Fourthly, we can adopt a new 
carbon development path way, by which both economic 
and environmental benefits can be achieved for 
sustainable development of the country. Fifthly, foreign 
exchange spent on petroleum imports can be saved by 
shifting to renewable energy source.  Finally, we can 
achieve improved eco system services such as clean air, 
clean water and low fluoride soil and lands.  

அேதேநரம் ெவளிநா களில் இந்த ஒப்பந்தங்கைளச் 
ெசய்வதன் லம் எம  நாட்ைட ேமம்ப த்த ற்ப  
கின்ேறாம். ஆனால், உள்நாட் ல் எம  மக்களின் உாிைமகள் 

டக்கப்பட் க்கின்றன. ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தி ள்ள 
நந்திக் கடலான  சுனாமித் தாக்கத்தின் பின் ர்ந்த நிைலயில் 
காணப்ப கின்ற . எனேவ, இ  ஆழமாக்கப்பட ேவண் ம். 
அதன் லம் சிறந்த ஒ  சூழைல அங்கு ஏற்ப த்தக்கூ யதாக 
இ க்கும். 

ேம ம், வட் வாகல் பாலமான  ற்றாக இ ந்த 
நிைலயில் காணப்ப கின்ற . மிக விைரவில் அத டான 
ேபாக்குவரத் த் ண் க்கப்படக்கூ ய நிைலேயற்ப ம். 
அவ்விடத்தில் ஒ  ேமம்பாலம் அைமப்பதற்கு 1000 மில் யன் 

பாய் ேதைவெயனக் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . ஆனால், 
இன் வைர அதற்கான நிதி ஒ க்கப்படவில்ைல. எனேவ, 
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குறிப்பிட்ட அந்த நிதிைய ஒ க்கித்தர ேவண் ெமன இந்த 
ேமலான சைபயில் நான் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
அ மட் மல்ல, வட் வாக ல் எம  மக்கள் வாழ்ந்த 600 
ஏக்கர் காணிகள்  national security என்ற ேபார்ைவயில் 
இரா வத் க்காக ஒ க்கத் தீர்மானம் எ க்கப்பட் ந்த . 
அ  ஓர் ஆேராக்கியமான தீர்மானமல்ல. அம் யற்சிகள் 
எம்மால் த க்கப்பட் க்கின்றன. ஆனால், அ  ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தில் உல்லாசப் பயணத் ைறக்குாிய ஒ  க்கிய 
மான  பிரேதசமாகும். எனேவ, எம  மக்களின் காணிகள் 
அவர்க க்கு வழங்கப்பட் ,  பைடயினைர அங்குள்ள  ேவ  
அரச காணிக க்கு மாற்றிக்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  இந்த 
இடத்தில் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேகப்பாப்பில  கிராமமான  ஒட் ெமாத்தமாக 
இரா வத்தால் அபகாிக்கப்பட் க்கின்ற . இ   ஓர் உகந்த 
காாியமல்ல.  இதனால் அம்மக்களின் வாழ்வாதாரங்கள் நீண்ட 
காலமாக டக்கப்பட் க்கின்றன. மக்கைள வி விப்பதற் 
காகப் ேபாரா யதாகக் கூ ம் இரா வம், அவர்களின்  
காணிக க்குள் ஊ வியி ப்ப  கவைலக்குாிய ஒ  
விடயமாகும். அேதேபால், க்கு யி ப்  நகாின் மத்தியில் 
மக்கள் வசிக்கும் காணிகைள அபகாித்த இரா வம் 
இன் வைரயில் அங்கி ந்  ெவளிேயறவில்ைல. இப்ப யாக 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தின் ஒட் ெமாத்தக் காணிகைள 
இரா வத்தின ம் கடற்பைடயின ம் ஆக்கிரமித்  அந்த 
மக்களின் வாழ்வாதாரங்கைள டக்கிக்ெகாண் ப்பதன் 
காரணமாக உள்ளக ாீதியான அடக்கு ைறைய, அதாவ , 
இந்த நாட் ள்ேளேய ஓர் அடக்கு ைறைய அவர்கள்மீ  
திணித்  ைவத்தி ப்பெதன்ப  அநீதியான . சர்வேதச 
ாீதியில் நாம் எவ்வள  சிறந்த ஒப்பந்தங்கைளக் ைகச்சாத் 
திட்டா ம் உள்நாட் ல் இந்த மக்க க்கான வாழ்வாதாரங் 
க டன் ெதாடர் ைடய இந்த விடயங்களில் அரசு க்கிய 
கவனம் எ க்க ேவண் ம்.  

ஒ  நல்லாட்சி அரைச அைமப்பெதன்  கூறிக் ெகா த்த 
வாக்கு திகளின் அ ப்பைடயில் ெப ம்பான்ைமயான மக்கள் 
இந்த அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தி ந்தார்கள். எனேவ, 
இந்த அரசு, க்கியமாக அவர்களின் காணிகைள வி வித்தல், 
காணாமற்ேபாேனாாின் உற களின் பிரச்சிைனக்குத் தீர்  
கா தல், சிைறயில் வா ம் அரசியல் ைகதிகைள வி வித்தல் 
ேபான்ற அைனத்  விடயங்களி ம் ன்னின்  அதற்கான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமனக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். அத் டன், இரா வத்தினாின் அறிக்ைக 
கைள அப்ப ேய நம்பி அரசு ெசயற்ப வைத நி த்த 
ேவண் ெமன்பைத ம் இந்த இடத்தில் ேகட் க்ெகாண் , 
என  உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம்.  
 

[අ.භා. 1.02] 
 

ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින ඉතා වැදගත් 

ෙයෝජනාවක් සම්මත කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුව තීරණය කරලා 
තිෙබනවා. මුලින්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් අදහස් දැක්වීමක් 
කරන්නට මම කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පැරිස් නුවර පැවති 
සම්ෙම්ලනෙය්දී කලින් පැවති සම්ෙම්ලනවලදී ගත්ත තීරණ 
සම්මත කරලා යම්කිසි වැදගත් නිගමනයන්ට එළඹීමට යුෙරෝපා 

සංගමය ඇතුළු පංශ රජය විශාල උත්සාහයක් දැරුවා. නමුත් පැරිස් 
සමුළුෙව්දී පරිසර විද්යාඥයන්ෙග් ඇතුළු ෙබොෙහෝ අයෙග් අදහස 
වුෙණ්,  එය අසාර්ථක උත්සාහයක් බවයි. ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු 
විශ්වාස කරනවා, ෙමෙතක් පවත්වන ලද පරිසර සමුළුවලින් 
Kyoto Protocol, නැත්නම් කියෙතෝ නගරෙය්දී ඇති කර ගත්ත 
සම්මුතිය තමයි වැදගත් සම්මුතිය කියලා. මම හිතන හැටියට 
Kyoto Protocol එෙක් ෙබොෙහෝ සීමා දැන් ඉක්මවා ගිහින් 
තිෙබනවා. ෙකෝපන්ෙහේගන් සහ Rio+20 සමුළුව පැවැත්වූවාට 
පසුව Kyoto Protocol එෙක්දී ගත්ත තීරණ වැඩකට නැහැයි 
කියන එක දැන් කවුරුත් පිළිගන්නා කාරණයක්. ඒ නිසා Kyoto 
Protocol එෙක් සීමාව දැන් ඇති ෙවලා තිෙබන අර්බුදයට කිසිම 
උත්තරයක් ෙනොෙවයි.  

පැරිස් නුවර සාකච්ඡාව වන විට, -20ෙවනි සමුළුව වන විට- 
අපි එකඟ වූ ෙද්වල් දිහා බැලුවාම දැනටමත් අපි ෙහොඳ 
සම්මුතීන්ට, මූලික සම්මුතීන්ට ඇවිල්ලා තිෙබනවා කියන එක 
ෙපෙනනවා. නමුත් ඒ මූලික සම්මුතීන් එකක්වත් කියාවට 
නඟන්නට රටවල් එකඟ ෙනොවීම පිළිබඳ පශ්නයක්  තිෙබනවා. 
ෙම් තත්ත්වය සැලකිල්ලට අරෙගන අද වන විට රටවල් 
ගණනාවක් එකඟෙවලා තිෙබනවා, එක්සත් ජාතීන්ෙග් රාමුගත 
සම්මුතිය සඳහා වූ පැරිස් ගිවිසුම 2030 වන විට කියාවට 
නඟන්නට. ඒ එකඟතාව සඳහා 2030 වන විට අවම වශෙයන් 
රටවල් 55ක්වත් එකඟ ෙවන්න ඕනෑ කියන කාරණය තමයි 
ෙම්ෙක් මූලික ෙද්. එෙහම වුෙණොත් විෙමෝචනෙයන් සියයට 55ක් 
-දැන් තිෙබන විෙමෝචනෙයන් සියයට 55ක්- අඩු කරන්නට 
පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරනවා. දැනටම අෙප් රටත් සමඟ, -අද 
අපි ගන්නා තීරණයත් සමඟ- රටවල් 27ක් ෙමයට එකඟ ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් ෙම්ෙක් ඉතා 
වැදගත් සාධකය ෙමයයි. පංශ සමුළුව පවත්වන විට පරිසර 
විද්යාඥයන්ෙග් සහ ෙබොෙහෝ අයෙග් පශ්නය වුෙණ් චීනය සහ 
ඇෙමරිකාව සම්මුතියට එළෙඹන්ෙන් නැහැයි කියන එකයි. 
උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත් දියුණු ර ටවල ආධිපත්යය 
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට එක්සත් ජනපදය විසින් දරනවා. දියුණු ෙවමින් 
පවතින රටවල් අතර මැෙල්සියාව, සිංගප්පූරුව, චීනය, ශී ලංකාව 
ඇතුළු  රටවල් 70 ගණනක් තිෙබනවා. ඒ අතර ශී ලංකාවත් 
ඉන්නවා. ශී ලංකාවයි, චීනයයි ආර්ථික සංවර්ධනය අතින් 
කිසිෙසේත්ම සමාන කරන්නට බැහැ. නමුත් අපි ඒ ෙගොෙඩ් තමයි 
ඉන්ෙන්. ඒෙකන් අදහස් ෙවන්ෙන් අපි ඒ ෙගොෙඩ් ඉඳෙගන 
ආසියාෙව් රටක් විධියට චීනයත් සමඟ තීරණ ගන්න ඕනෑ කියන 
එකයි. චීනය දියුණු ෙවමින් පවතින රටවලට බලපෑම් කරමින් 
කිසිම තීරණයක් ෙනොෙගන ෙම් සමුළුව අවසාන තත්ත්වයට 
එනෙතක්ම හිටියා. මම හිතනවා, මම කියපු කරුණ පැහැදිලි 
ෙවන්නට ඇති කියලා. ඒ කියන්ෙන් එක පැත්තකින් දියුණු ෙවන 
රටවල් පාලනය කිරීමට චීනය උත්සාහ කරන අතර, දියුණු රටවල 
හඬ පාලනය කිරීමට එක්සත් ජනපදය උත්සාහ කරමින් සිටියා. 
නමුත් අද වන විට කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් වායුව පිටවීම අඩු කර 
ගැනීමට, ඒ කියන්ෙන් විෙමෝචනෙයන් සියයට 55ක්- කාබන් 
emission එෙකන් සියයට 55ක්- අඩු කර ගැනීමට  ෙම් රටවල් 
ෙදක එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සමඟම දැන් ෙම් සඳහා රටවල් 
ගණනාවක් එකඟතාව පළ කරලා තිෙබනවා. ඒ අතර 
විෙශේෂෙයන්ම කැනඩාව, බසීලය, ජපානය, ඉන්දියාව, රුසියාව, 
ඕසේට්ලියාව සිටිනවා. ඒ කියන්ෙන්, කාබන් emission එක වැඩි 
පමාණයකින් පිට කරන රටවල් හැටියට දැනට තිෙබන ෙම් 
රටවල් ඉදිරි කාලය තුළ ෙම්කට එකඟ ෙවයි කියා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, යු ෙරෝපා සංගමෙය් 
සියලු රටවල් ෙම් තීරණයට එකඟ වුෙණොත් -ඇෙමරිකාව සහ 
චීනය එකඟ වුණාට පසුව- එය ඉතා ෙහොඳ පියවරක් හැටියට, 
කුමක් ෙහෝ ෙදයකින් ෙලෝකෙය් ඉරණම යහපත් දිසාවට හැරීම 
සඳහා ගත් ඉතා වැදගත් තීන්දුවක් හැටියට අප දකිනවා.  
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ගරු  නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙම් ගරු සභාෙව් කළ 
කථා අරෙගන බැලුවාම ෙම් ඓතිහාසික වැදගත්කම අප ඒතරම්ම 
හිතට ගත් බවක් ෙප්න්න නැහැ. එක්සත් ජනපදය සහ චීනය ෙම් 
තීරණයට ආෙව් ඇයි? අප කවුරුත් දන්නවා ඇෙමරිකාෙව් ළඟදි 
මැතිවරණයක් පැවැත්ෙවන බව. ෙඩොනල්ඩ් ටම්ප් කියන්ෙන් ෙම් 
තීරණ එයා සම්පූර්ණෙයන් ඉරා දමනවා කියායි. හැබැයි, 
ඇෙමරිකාව රජයක් හැටියට තමයි ෙම් තීරණයට ඇවිත් 
තිෙබන්ෙන්. ඒෙක් වැදගත්කම තමයි, ඇෙමරිකාව තීරණය ගන්න 
ෙකොට චීනය තීරණය අරෙගන ඉවර වීම. ඒ නිසා ෙඩොනල්ඩ් ටම්ප් 
බලයට ආවත් ෙලෝකෙය් ෙම් තීරණය ෙවනස් කරන්න ඔහුට 
පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඊළඟට යුෙරෝපා 
සංගමය ෙම් තීරණයට එනවා. ෙලෝක ආධිපත්යෙය් තිබුණු සීමාව 
අද අලුත් අදියරකට ඇවිත් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, මතවාදිමය 
පැත්ෙතන් ෙලෝකෙය් බලවතුන් අද ෙහොඳ තීරණයකට ඇවිත් 
තිෙබනවා. ඇයි ඒ අය ෙමවැනි ෙහොඳ තීරණයකට ආෙව්, එෙහම 
එන්න ෙහේතු වුණු සාධක ෙමොනවාද කියන කාරණා අප 
සැලකිල්ලට භාජන කරන්න ඕනෑ.  

කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් වායුව පිටවීම පිළිබඳව 1990 දශකෙය් 
සාකච්ඡා කරන ෙකොට කිව්ෙව්, ෙලෝකෙය් උණුසුම ෙසල්සියස් 
අංශක එකට පහළින් ෙහෝ එෙක් තියාගන්න ඕනෑය කියායි. 
එතෙකොට ෙලෝකෙය් උණුසුම ෙසල්සියස් අංශක එකට වඩා 
ඉහළට ගිෙයොත් අපට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියා විද්යාඥයන් 
ෙසොයා බැලුවා. එෙහම වුෙණොත් ෙමන්න ෙමච්චර දූපත් රටවල් 
නැති ෙවනවා, glaciersවල අයිස්  දියවීම ෙමපමණ පමාණයකින් 
ෙවන්න පුළුවන්කම තිෙබන බව ඔවුන් ෙසොයා ගත්තා. ෙමෙහම 
ෙදයක් සිද්ධ වුෙණොත් ෙලෝකයට ෙමොන වාෙග් ඉරණමක් අත් 
ෙවයිද කියාත් ඔවුන් ෙසොයා බැලුවා. නිතර නිතර සුනාමිය ඇති 
වීම, විෙශේෂෙයන්ම ෙලෝක ජනගහනෙයන් භාගයකටම 
සාගතෙයන් මිය යන්න සිදුවීම, කාන්තාරකරණය වැඩිවීම, අකාල 
වැහි, මහා ගංවතුර, එක පැත්තට මහා නියං සායවල් වැනි බරපතළ 
ෙද්වල් සිදුවිය හැකි බව විද්යාත්මක දත්ත මඟින් විදාඥයන් 
ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. අද ෙලෝක බලවතුන්ට ෙම්කට ඇහුම්කන් 
ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් විෙශේෂ වැදගත් තත්ත්වයක් 
නිසායි. අප ෙම්ක සැහැල්ලුවට අරෙගන,  "ඇෙමරිකාව කියන්ෙන් 
ෙලෝක බලවතුන්, සමාගම්කාරෙයෝ තීරණයක් ගන්න ෙදන්ෙන් 
නැහැ" කියා නිකම් පරණ තාෙල් කථාවක් කරලා වැඩක් නැහැ. 
ඇත්ත තමයි, ඇෙමරිකාව සම්බන්ධෙයන්, චීනය සම්බන්ධෙයන්, 
ෙලෝකෙය් බලවතුන් සම්බන්ධෙයන් එෙහම මතයක් තමයි 
තිබුෙණ්. හැබැයි, ඇත්ත කථාව ෙමොකක්ද? ෙලෝකෙය් 
බලවතුන්ටත්, පුංචි මිනිසුන්ටත් කියන කාටත් ෙගෝලීය වශෙයන් 
එක වාෙග් බලපාන පශ්නයක් මතු ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන්, 
ෙලෝකෙය් උණුසුම ෙසල්සියස ් අංශක 2කට ගමන් කෙළොත් 
ෙලෝක ජනගහනෙයන් භාගයක් අනිවාර්යෙයන්ම මැෙරන්න 
නියමිතයි. ෙම් කාරණය තමයි ෙම් තීන්දුව ගන්න එළෙඹන 
සාධකය. ෙම් තීරණය ගනිද්දි අප ෙමන්න ෙම් කාරණය ඉතාම 
ෙහොඳින් සැලකිල්ලට භාජන කළ යුතු ෙවනවා. එක්සත් ජනපදය 
පමුඛ රටවල සිටින ඉහළම විද්යාඥෙයෝ, යුෙරෝපා සංගමෙය් ඉන්න 
විද්යාඥෙයෝ ලබපු අතිවිශිෂ්ට ජයගහණයක් තමයි, චීනය සහ 
ඇෙමරිකාව ෙම් ගැන තමන්ෙග් පාර්ලිෙම්න්තු ඇතුෙළේ තීරණයක් 
ගැනීම. ඉන්දියාව තවම ඒ තීරණය අරෙගන නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම 
ඉන්දියාව එය ගන්න කලින් ශී ලංකා රජය ෙම් තීරණය ගැනීම 
ඉතාම වැදගත් ෙදයක් හැටියටයි මා සලකන්ෙන්.  

ඊළඟට ෙමොකක්ද ෙවන්න යන්ෙන් කියා අපි බලමු. අපි 
ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? අෙප් කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් වායුව පිටවීම 
කීයද? අප ෙටොන් එකට පහළින් ඉන්ෙන්. ඇෙමරිකාව ෙටොන් 
කීයක් පිට කරනවාද කියා අපි බලමු. ඇෙමරිකාව 
කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් ෙටොන් 16ක් පිට කරනවා. යුෙරෝපා සංගමය 
ෙටොන් 13ක, 14ක වාෙග් පරිමාවක තමයි පසු ගිය වකවානුව තුළ 

හිටිෙය්. රුසියාව, ඒ වාෙග්ම ඕස්ෙට්ලියාවත් ෙම් සීමාවල තමයි 
ඉන්ෙන්. ෙලෝක ජනගහනෙයන් කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් වායුව පිට 
කරන, ඒ කියන්ෙන් පරිසරයට විෂ වායුව එකතු කරන කණ්ඩායම 
කවුද? ඒ පමාණය ෙලෝක ජනගහනෙයන් සියයට 20යි. ෙම් 
කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් වායුව පිට කිරීමට වග කිව යුත්ෙත් ඒ අයයි. 
ෙලෝකෙය් දියුණු, ෙපොෙහොසත් යයි සම්මත රටවල සියයට 20ක් 
තමයි ෙම් මුළු මහත් ෙලෝකෙය් භූමි භාගෙයන් සියයට 80කටත්, 
ඊටත් අධික ජනගහනයකටත් බලපෑම් කරන්ෙන්. ඒ පමාණය 
රටවල් සියයට 20ක් වුණාට, ඒ රටවල් පමාණෙය් සීමාව 
ගත්ෙතොත් විශාල භූමි භාගයක් ෙම්කට අයිති ෙවනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් වායුව පිට කිරීමට, ෙම් සියයට 
20ක කට්ටිය තමයි මුළු ෙලෝකයටම වග කියන්න ඕනෑ. හැබැයි, 
දැන් ෙම් තීරණයත් එක්ක ඒ අයෙග් අලුත් තත්ත්වයක් උදා ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 මම ඊළඟට කියන්න හදන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. 
කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් වායුව පිටවීම ෙටොන් එකකට වඩා අඩු කරන 
රටවලට කලින් තිබුණු සාකච්ඡාව ෙම්කයි. ෙම්ක චීනයත් ෙගනා 
සාකච්ඡාවක්. අවුරුදු 150ක් විතර ෙම් කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් වායුව 
පිට කිරීමට  යුෙරෝපා රටවල් වග කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මීට 
අවුරුදු ගණනකට කලින් චීනය කිව්වා, "ඔබලා ෙමච්චර කල් 
කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පිට කර තිෙබන නිසා අපටත් ටිකක් දියුණු 
ෙවන්න ගල් අඟුරු පුච්චන්න ඕනෑ, ෙතල් පුච්චන්න ඕනෑ" කියා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, ඔබවහන්ෙසේට තව විනාඩි 2ක් 

තිෙබනවා.  

 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මට විනාඩි 15ක් දීලා තිබුණා ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You had only ten minutes.  

 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මට විනාඩි කිහිපයක 

කාලයක් ලබා ෙදනවා නම් ෙහොඳයි. ෙමොකද, මට ලබා දුන් කාලය 
නම් පමාණවත් නැහැ.  

මට කියන්න ඕනෑ ෙවන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. ෙම්ක තමයි 
අපට තිෙබන වැදගත් හා සව්ර්ණමය අවස්ථාව. අපි දැන් 
ෙකොෙහොමද ෙම් රට ෙගනියන්ෙන්? අපි වායුෙගෝලයට පිට කරන 
කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණය ෙටොන් එකටත් වඩා අඩුයි. චීනය 
කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? චීනය කිව්වා, "අපිත් කාබන්  ඩෙයොක්සයිඩ් 
අඩුෙවන් පිට කරන්ෙන්" කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ අයත් මූලික 
මට්ටමට ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ කියන්ෙන්, චීනය ෙටොන් 4 සීමාවට 
ගිහිල්ලා නැහැ. ඉන්දියාව ෙටොන් 2ට පහළින් ඉන්ෙන්. අපි 
ඉන්ෙන්, ෙටොන් 1ටත් පහළින්. එතෙකොට කිව්වා, "නැහැ, අපට 
තව ටිකක් පිට කරගන්න ෙදන්න" කියලා. නමුත්, පශ්නය 
ෙවන්ෙන් ෙම්කයි. රටවලින් සියයට 20ක් කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් 
පිට කරන විධියට ඉතිරි රටවල් සියයට 80ත් කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් 
පිට කෙළොත්, -තර්කයක් විධියට ගත්ෙතොත්, සියයට 20ක් වන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රටවල් කරපු වැෙඩ් ඉතිරි සියයට 80ක් වන රටවල් විසින් සුළු 
පමාණයක් ෙහෝ කෙළොත්- සම්පූර්ණ ෙලෝකෙය්ම උෂ්ණත්වය 
ෙසල්සියස් අංශක 1 සිට ෙසල්සියස් අංශක 2න් උඩට යන එක 
නවත්වන්න බැහැ. උෂ්ණත්වය ෙසල්සියස් අංශක 2න් උඩ ට 
ගිෙයොත්  ෙමොකක්ද, ෙලෝකයට අත්වන ඉරණම? ජීව පද්ධතියට 
වන හානිය ආදී සෑම ෙදයක්ම අපි සැලකිල්ලට ගන්න ඕනෑ. 

අෙප් රට දූපත් රටක්. විෙශේෂෙයන්ම දූපත් රටවල් අතර ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙවනමම සාකච්ඡාවක් තිෙබනවා. අවාසනාවකට 
වාෙග් ලංකාව, දූපත්වාසී රටවල් ආරම්භ කළ ආකාරෙය් සටන 
ආරම්භ කරලා නැහැ. මම දැක්කා, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සමුළුවට 
දූපත්වාසී රටවල් කළ ඉල්ලීම අප ඉල්ලා නැහැ. අප ර ෙට් සිටින 
ජනගහනෙයන් භාගයකට වඩා ජීවත් ෙවන්ෙන් මුහුදුකරය 
ආසන්නෙය්. කිසි දවසක, කිසි ෙවලාවක අෙප් රට කිසිම 
සමුළුවකදී ඉල්ලුෙව් නැහැ, "අපි දූපත් රටක්, ඒ නිසා 'vulnerable' 
කියන සටන් පාඨය යටෙත් වැඩිම හානිවලට වන්දි ෙගවීමට අපි 
යටත්" කියන එක. ෙකෙසේ වුවත් මෙග් මූලික කථාව ෙම්කයි. 
කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් ෙටොන් එකක් පිට කරන අපි වාෙග් රටක් ෙම් 
තීරණයට ආවාම තිෙබන වාසිය ෙමොකක්ද? ෙම්ෙක් වාසිය තමයි, 
අපි ෙලෝකයට යම් කිසි හඬක් වන එක.  

මාලදිවයින කියන්ෙන් පුංචි රටක්; සුළු ජනගහනයක් සිටින 
රටක්. අෙප් රටත් එක්ක බැලුවාම ඉතාම පුංචි රටක්. හැබැයි, 
මාලදිවයිෙන් පාර්ලිෙම්න්තුව නැවක් තුළ පැවැත්වූවා. එෙහම 
පවත්වලා ෙලෝකයට පණිවුඩයක් දුන්නා, "උඹලා ෙම් ෙද් කෙළොත් 
අපි ගිෙලනවා" කියලා. ඒ වාෙග් ලංකාවටත් පුළුවන් විශාල 
පණිවුඩයක් ෙදන්න, "ෙලෝක මානව සංහතිය ෙවනුෙවන් අපි 
ෙමන්න වැදගත් තීරණයක් අරන් තිෙබනවා" කියලා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම දැන් ඉතා වැදගත් 
කරුණු ෙදකක් කියන්න කැමැතියි. ෙම් රජය යටෙත් INDC 
වාර්තාව ෙකොෙහොමද හදලා තිෙබන්ෙන්? ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙමන්න 
ෙමෙහමයි ලියලා තිෙබන්ෙන්. "අපි සියයට 4ක කාබන් 
ඩෙයොක්සයිඩ් පතිශතයක් පිට කරන්න එකඟයි." ඔන්න ඕක තමයි 
වාර්තාව. ඊළඟට කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? "ෙලෝකෙය් බලවත් 
රටවල් අපට උදව් කරනවා නම්, ඒ කියන්ෙන් මෘදු ණය ෙදනවා 
නම්, සියයට 20ක් දක්වා අඩු කරන්න අපි කැමැතියි." ෙම්කද 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පතිපත්ති පකාශය? ෙම්කද මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් පතිපත්ති පකාශය? ෙම්කද අගාමාත්ය රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයාෙග් පක්ෂය ඉදිරිපත් කළ පතිපත්ති පකාශය? 
ෙමොන තර්ක තිබුණත්, ෙම් හැම නායකෙයක්ම තමන්ෙග් 
පතිපත්ති පකාශවලින් පිළිෙගන තිෙබනවා, කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් 
වායුව අඩු කළ යුතුයි කියලා. ජනාධිපතිතුමා ජයගහණය කරලා 
තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය වැඩි ආසන පමාණයක් 
ලබාෙගන තිෙබනවා. අපි ජනතාවෙග් කැමැත්ත ලබාෙගන 
තිෙබන පතිපත්තිය, ෙම් INDC පතිපත්තිය ෙනොෙවයි. INDC 
පතිපත්තිය කියන්ෙන්, අපි කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පතිශතය සියයට 
4කින් අඩු කරනවා කියන එකයි. ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ 
කියන්ෙන්, ඒක අපි අද ගන්නා තීරණයටත් එකඟ තීරණයක් 
ෙනොෙවයි. 

ඊළඟට, මම ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. මට ආරංචි 
හැටියට, ෙම් තීරණ සියල්ලම සම්මත කර තිබියදී අද CEB එක 
අකුරට වැඩ කරන්න පටන් අරන් තිෙබනවා. ඇයි ඒ? ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ කියනවා, "ගල් අඟුරු බලාගාර හදන්න ඒ අය 
සැලසුමක් හදලා තිෙබනවා" කියලා. ඊළඟට ඒ ෙගොල්ෙලෝ ගල් 
අඟුරු බලාගාරවලට - CEB එකට - ෙමොකක්ද ෙදන්ෙන්? Tax 

එකක් ගහනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ට Tax නැතුව ගල් අඟුරු 
ෙගන්වන්න අවස්ථාව ෙදනවා. අෙනක් ෙකොම්පැනිවලින් සියයට 
26.5ක tax එකක් ගහනවා. ෙම්කද රාජ්ය පතිපත්තිය? CEB එෙක් 
පතිපත්තිය ෙම්කද? පතිපත්තිමය වශෙයන් ෙම්වා ෙවනස් 
ෙවන්ෙන් නැතුව, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම්ක සාකච්ඡා කළාට වැඩක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. අවාසනාවකට වෙග් INDC එක හදපු 
නිලධාරින්ට ඕනෑ, රෙට් ජනතාව ජයගහණය කරපු 
පතිපත්තියවත්, පරිසරෙව්දීන්ෙග් පතිපත්තියවත් ෙනොෙවයි. 
ඔවුන්ට ඕනෑ තමන්ෙග් අත්තෙනෝමතික පතිපත්තිය ජයගහණය 
කරන්නයි. රෙට් ආණ්ඩුව තීරණය කරලා තිෙබනවා, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උපෙද්ශක කාරක සභා තීරණය කරලා 
තිෙබනවා, අපි හදපු "ගල් අඟුරු බලාගාරය" යන සැලැස්ම 
ෙනොෙවයි අෙප් සැලැස්ම, අපි සියයට 100ක් ෙද්ශීය පුනර්ජනණීය 
බලශක්තිය මත පදනම් වන පතිපත්තියකට යනවා කියලා. CEB 
එක ඒ පතිපත්තිය ගැන දැන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
කියනවා, ඒ ෙගොල්ෙලෝ හදපු පතිපත්තිය රජය අනුමත කරන්ෙන් 
නැතිලු.  ෙමන්න ෙම් අවාසිසහගත තත්ත්වය අපි සැලකිල්ලට 
ගන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම 
ඔබතුමාට සහ ෙම් ගරු සභාවට ෙමන්න ෙම් කාරණයත් පකාශ 
කර සිටිනවා. අද වන විට අෙප් කඳුකර ෙත් වගාව වියළී යමින් 
පවතිනවා; අෙප් ෙත් නිෂ්පාදන ධාරිතාව අඩු ෙවමින් පවතිනවා. 
ඒකට විවිධ කාරණා බලපා තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ස්වාමින්වහන්ස, ඔබවහන්ෙසේට ලබාදුන් කාලය දැන් 

අවසන්. 

 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
තව ෙපොඩි ෙවලාවක් මම ගන්නවා.  

අවසාන වශෙයන් කියන්න ඕනෑ, අෙප් රෙට් මිලියනයක් 
වහළවල්වල solar panels සවි කරන්න අපි තීරණය කරලා 
තිෙබනවාය කියන කාරණය. ඒක ෙම් රජය ගත් ඉතා වැදගත් 
තීරණයක්. ඒ නිසා ඉදිරි කාලය තුළ අෙප් රෙට් කඳුකර පෙද්ශ 
සැලකිය යුතු පමාණයක් වනාන්තර බවට පත්කර ගනිමින් 
ෙලෝකෙය් ආදර්ශවත් රට බවට ශී ලංකාව ෙගොඩනඟන්නට අපට 
වාසනාවන්ත අවස්ථාවක් තිෙබනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
[අ.භා. 1.17] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජාතික වශෙයන් සහ 

ජාත්යන්තර වශෙයන් ඉතාම වැදගත් වූ පැරිස් ගිවිසුම අපරානුමත 
කිරීම සඳහා වූ ෙම් සාකච්ඡාවට අද දින අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
එක්වීමට ලැබීම අපි අගය කරනවා.  

මානව සංහතිෙය් අනාගත පැවැත්මට අතිවිශාල බලපෑමක් 
ඇති ෙවමින් අෙප් පාරිසරික ශුද්ධභාවය දූෂණයට පරිවර්තනය 
වන ෙව්ගය පිළිබඳව ෙලොව අවදි කරමින්, පරිසරෙව්දීන්, ආණ්ඩු 
සහ මහජනතාව අඛණ්ඩව කරන ලද උද්ෙඝෝෂණ හා බලපෑම 
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[ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි] 
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නිසා ෙම් පැරිස් ගිවිසුම දක්වා ගමන් කරන්න සිදු වුණා. පැරිස් 
ගිවිසුම ඇති කළත්, එය කියාත්මක කිරීම සඳහා 2030 දක්වා දී 
තිෙබන කාලපරිච්ෙඡ්දය තුළ ඒ තුළ අඩංගු කරුණු සම්පූර්ණ කර 
ගැනීෙම්දී විවිධ ගැටලු ඇති විය හැකියි. ඒ නිසා ශී ලංකා ෙව් අපි, 
ෙම් ගිවිසුම කියාත්මක කිරීම සඳහා අපට නැඟිය හැකි හඬ, කළ 
හැකි බලපෑම කිරීම සඳහා කටයුතු කරමු.  

මම පරිසරය භාරව අමාත්යවරකු හැටියට හිටපු ඒ සුළු කාලය 
තුළ, ඕෙසෝන් තලය ෙබ්රා ගැනීම සඳහා වූ ජාත්යන්තර සමුළුව 
ෙකොළඹ නගරෙය් පැවැත්වූ අවස්ථාෙව්, ඒ සමුළුෙව් මූලාසනය 
බාර ගන්න සිදු වූ ඉතාම වැදගත් අවස්ථාවකට සහභාගි වුණා. එය 
ඕෙසෝන් ස්ථරය දූෂණය වීම වැළැක්වීම ෙවනුෙවන් ශී ලංකාව 
දැවැන්ත පරිත්යාගයක් කරපු අවස්ථාවක්.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින ඇති ෙවමින් යන 
තත්ත්වය තුළ අප මුහුණ ෙදන මූලික පශ්නය වන්ෙන්, මානව 
සංහතිෙය් පැවැත්මට අවශ්ය පිරිසිදු වායුව, ජලය දූෂණයට ලක් 
වීමයි. වායුව සහ ජලය ආරක්ෂා කර ගැනීමට අවශ්ය වනාන්තර, 
ඇළ, ෙදොළ, ගංගා, මහා මුහුද යන සියල්ල දූෂණයට ලක් වනවා 
පමණක් ෙනොෙවයි, ඒවා පාවිච්චි කළ හැකි පමාණය ෙව්ගෙයන් 
අඩු කර ගන්නා වූ ආර්ථික ගමන් මාර්ගයක අපි ගමන් කරමින් 
සිටිනවා. ෙලෝකෙය් සෑම රටක්ම ෙගොදුරු වුණ ෙම් විනාශකාරි 
ගමන නවතා ගැනීම සඳහා අද අපි කැපවිය යුතු බව මම 
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

අද ඇති වී තිෙබන ආදායම් පරතරය ගැන බලනෙකොට 
විෙශේෂෙයන් මම ෙම් කරුණ සඳහන් කරන්නට කැමැතියි.  

Unfortunately, together with the high growth a 
disparity in income has come. Sixty five families in the 
world enjoy the income equal to that of 3.5 billion poor 
people's income.  So, you can understand the disparity.  
Unless action is taken to overcome poverty which lays the 
foundation not only for  future social instability but  
barriers to growth itself,  we shall not be able to create a 
just society for all our peoples. 

Together with the  elimination of poverty, there should 
be increased access by all  citizens to their basic needs. 
One of the fundamental needs on which life depends is 
water, which is becoming increasingly scarce, and what is 
available is often poisoned with chemicals. Researchers 
warn that this climate change in the next thirty years in 
Asia would lead to one billion more people becoming 
"water stressed". 

The montane rainforests which safeguard the 
watersheds of Asia have been depleted. That very 
depletion has contributed to global warming, the 
retribution for which comes in the form of extended 
droughts, cyclones, catastrophic floods, super-storms and 
food shortages, which in turn contribute to the shortage of 
water.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාවට අෙප් 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් එකඟතාව මා ෙම් ෙමොෙහොෙත් පකාශ 
කරන්න කැමැතියි. අඩු පාඩු ෙකොෙතක් තිබුණත් ෙම් ෙයෝජනාව 
සාර්ථක කර ගැනීෙම් ඉලක්කයට ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 

මැතිතුමාෙග් කාලෙය් සහ වත්මන් ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා හා අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුව යටෙත් මහජන මතයට සවන් දී  ෙමම ගිවිසුෙම් 
වැදගත්කම පකාශයට පත් කරන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. අෙප් 
ෙගෞරවනීය අතුරලිෙය් රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ ෙම් ගරු සභාෙව් 
වැඩ සිටින අවස්ථාෙව්  මම ෙම් ගැන සඳහන් කරන්නට කැමැතියි, 
ෙබොදු වචනෙයන්.  

  
 ෙද්ෙවෝ වස්සතු කාෙල්න 
 සස්ස සම්පප්ති ෙහෝතු ච 
 පීෙතෝ භවතු ෙලෝෙකෝ ච 
 රාජා භවතු ධම්මිෙකො 

අද ඊෙය් සිට ෙනොෙවයි, වර්ෂ ගණනාවක්, ශත වර්ෂ 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ අපි කියා පාන්ෙන් ෙමයයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ෙගෞරවනීය 
ස්වාමින් වහන්ෙසේත් සඳහන් කළ පරිදි, අනාගතය  දියුණුව සඳහා  
අපට තිෙබන විශාල සම්පතක් වන අෙප් පරිසරය මත ෙගොඩ 
නැ ෙඟන ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළකට පිවිස අප ගමන් කළ යුතුයි. 
සූර්ය තාපෙයන් පිරුණු අෙප් ෙද්ශය, තවම සූර්ය තාපෙය් 
පෙයෝජනය ලබා ගැනීමට බැරි වුණු ෙද්ශයක් බවට පත් වී 
තිෙබනවා. සුළඟින් පිරුණු අෙප් ෙද්ශයට තවම සුළං බලය පාවිච්චි 
කර ගැනීමට බැරිව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජලෙය් පෙයෝජනය  
නිසි ෙලස ලබා ගන්නට බැරි වුණු ෙද්ශයක් බවට අප පත් වී 
තිෙබනවා. ෙම් සාධක මත තමයි අෙප් රෙට්ත්, ජනතාවෙග්ත් 
අනාගතය, සරුසාරත්වය හා සංවර්ධනය තීරණය ෙවන්ෙන්. ඒ  
කරුණු ෙදස ඉතා ඕනෑකමින් අෙප් අවධානය ෙයොමු කළ යුතු 
ෙවලාවකයි අපි ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කරන අවස්ථාවත් පැමිණ 
තිෙබන්ෙන්.  

මට ලැබී තිෙබන ෙව්ලාව ෙකටි වුණත්, විශිෂ්ටතම 
ලාංකිකයන් ෙදෙදෙනකු ගැන ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කිරීම 
වැදගත්. 

One is, Prof. Mohan Munasinghe, Vice Chairman of 
the Intergovernmental Panel on Climate Change, a co-
laureate of the Nobel Prize of 2007.  He  is a Sri Lankan 
who contributed much to the environmental changes and 
the pressures that had to be built. Secondly, the 
importance of  environmental protection was emphasized 
by Justice Weeramanthri in the case concerning  Hungary 
and Slovakia. 

ශී ලාංකිකයන් හැටියට ඔවුන් ෙදෙදනා ෙලොවට කළ දායාදයට 
අෙප් රෙට් සියලුම ජනතාව ෙවනුෙවන් අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අෙප් 
ෙගෞරවය පුද කළ යුතුයි. එෙසේ කිරීෙමන් බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන්, අනුකරණවාදී බටහිර ආර්ථික කමෙයන් මිදී, අෙප් 
ආර්ථිකය සකස් කර ගැනීමට අපට තිෙබන සම්පත් පෙයෝජනයට 
ගැනීමට පුළුවන් දිවයිනක් බවට  අෙප් රට පරිවර්තනය කර 
ගැනීමයි.  

රට වටාම ඇති එකම සමුද තීරයකට උරුමකම් කියන රට 
අෙප් ශී ලංකාව පමණයි. අෙප් රෙට් පරිසරය විවිධත්වෙයන් 
පිරුණු පරිසරයක්. එහි පෙයෝජනය ලබා ගැනීමටත්, ඒ තුළින් 
සංවර්ධනය ළඟා කර ගැනීමටත්, ඒ වාෙග්ම ෙලෝක පරිසරය හා 
මානව සංහතිය ආරක්ෂා කර ගැනීමටත් අවශ්ය බලය කියාත්මක 
කිරීම සඳහා වන අෙප් එකඟතාව ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ 
කරන්නට කැමැතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 1.25] 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙලෝකෙය් රටවල් 193ක 

පජාවෙග් SDGs 17ක් ආරක්ෂා කිරීෙම් අරමුණින් අෙප් ගරු 
ජනාධිපතිතුමා පැරිස් ගිවිසුම අත්සන් කරලා විශාල උනන්දුවක් 
ගන්නවා. ෙම් මාසෙය් පැවැත්ෙවන එක්සත් ජාතීන්ෙග් සමුළුවටත් 
එතුමා සහභාගි ෙවන්න නියමිතයි. ඒ නිසා අද අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමත කරන "පැරිස් ගිවිසුම අපරානුමත කිරීම" 
ඉතා ඓතිහාසික අවස්ථාවක්. එහි 13වන SDG එෙක් තිෙබන්ෙන්, 
"Climate Change: Take urgent action to combat climate 
change and its impacts." ෙම්ක ඉතා වැදගත් ෙදයක්. මීට ෙපර 
(පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හාමුදුරුෙවෝ පකාශ කළා, මහනුවර සහ 
නුවරඑළිය පෙද්ශවල කඳුරට ෙත් වගාව විනාශ ෙවනවා කියලා. 
මීට මාස 4කට පමණ ඉස්ෙසල්ලා මම වනජීවි අමාත්යවරයා ෙලස 
දිස්තික් මහා සමුළුෙව්දී පකාශ කළා, තව අවුරුදු 20ක් යද්දී, 
ෙලෝක ස්වභාව ධර්ම නීතියක් කියාත්මක ෙවන බව.  
ෙසෝදාපාළුවීම්, නාය යාම්වලින් කඳුරට විනාශ වන බව.  කඳුරට 
එවැනි ෙද්වල් සිදු වීම නිසා එම ජනතාවට  පහත රටට  එන්න සිදු 
ෙවලා තිෙබන බව දැන් අපට ෙපෙනනවා. එෙහම නම්, ස්වභාව 
ධර්මය - කැලෑව - රජ කරන යුගය ෙම් රෙට් නැවතත් පටන් ගත 
යුතුව තිෙබනවා. යුෙරෝපා සංගමය ඇතුළු ඇෙමරිකාව, චීනය, 
වාෙග් දියුණු රටවල්  අද ෙම් නීතියට  ගරු කරන්න පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. පරිසරය විනාශ වීම නිසා ඒ රටවල  tornadoes  වැනි 
විශාල කුණාටු, මහා නාය යෑම් ඇති ෙවලා, ඔවුන්ට අද ස්වභාව 
ධර්මය පාලනය කර ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව, 
ස්වභාව ධර්මෙය් නීතිය කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. අපි කාටත් 
ස්වභාව ධර්මෙය් නීතිය පාඩම් උගන්වනවා.  

අද තිරසර සමාජයක් බිහි කිරීම සිදු කළ යුතුව තිෙබනවා. 
තිරසර සංවර්ධනය මෙග් අමාත්යාංශයට අයත් කටයුත්තක් වුණත්,  
අපි සෑම ෙදනාම එකතුෙවලා ෙම් කටයුත්ත කළ යුතුව තිෙබනවා. 
ගරු අගාමාත්යතුමාත් පකාශ කළ පරිදි, එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් රටවල් අතරින් ලංකාව අද දින තිරසර සමාජයක් 
උෙදසා පැරිස් ගිවිසුම අපරානුමත කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එය අපට ඉතා ෙගෞරවයක්. අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් සඳහා නායකත්වය අරෙගන තිෙබනවා. එෙහම 
නම්,  ෙමතැනදී අපි සෑම ෙකෙනක්ම ෙම් කටයුත්ත සඳහා 
කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. මා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලුවා, සෑම අමාත්යාංශයකටම ෙම් ගැන අවෙබෝධයක් ලබා 
ෙදන්න කියලා. මම Sustainable Development Goals  පිළිබඳ 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සමුළුවට ගියා. එතැනදීත් ඔවුන් කළ 
කථාවලින් පැහැදිලි ෙවනවා, අෙප් ජනාධිපතිතුමා ගැනත්, ලංකාව 
ගැනත් ඔවුන් තුළ පුදුම ආදරයක්, ෙගෞරවයක් අද ඇතිෙවලා 
තිෙබන බව. මම මීට මාස එකහමාරකට ඉස්ෙසල්ලා එවැනි 
සමුළුවකට මා ගිය අවස්ථාෙව්දී  මට අහන්නට ලැබුණා, ෙලෝකෙය් 
බලවත් රටවල නායකයන් සියලු ෙදනාම ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාව වට කර ගත්තා කියලා. සාමාන්යෙයන් 
ලංකාව වැනි කුඩා රටවල නායකයන් තමයි මහා රටවල 
නායකයන් පසු පස ගිෙය්. නමුත් එදා ෙම් බලවත් රටවල  
නායකයන් සියලු ෙදනාම ලංකාෙව් ජනාධිපතිතුමාව වට කර 
ගත්තා ලු. මම ඇහුවා, "ඒ ෙමොකද?" කියලා. එතුමන්ලා කිව්වා, 
ෙම් විධියට පබල පක්ෂ ෙදකක් එකතු ෙවලා රටට හිතකාමී විධිෙය් 
පතිපත්තියක් ෙගනයන ලංකාව ගැන අපට පුදුම ෙගෞරවයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා කියලා.  

එතුමාට අද ලැබී තිෙබන ෙම් ෙගෞරවය පිළිබඳව කථා කරන 
ගමන් මම ෙම් ගැනත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෙද්ශගුණික 
විපර්යාස පිළිබඳ, ගහ  ෙකොළ, සතා සිව්පාවා පිළිබඳ, ඒ සෑම 
ෙදයක් ගැනම කථා කරන ඊළඟ CITES Conference එක ෙම් 
මාෙසේ 22වැනිදා සිට ඔක්ෙතෝම්බර් මස 5වැනිදා දක්වා 
Johannesburgවල පැවැත්ෙවනවා. එදා blood ivory විනාශ කරන 
ෙවලාෙව් CITES මහෙල්කම් John Scanlon එම අවස්ථාවට 
සහභාගී වුණා. ලංකාවට පුදුම විධිෙය් ආදරයක්, ෙගෞරවයක් 
ෙලෝක පජාවෙගන් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රටවල් 183ක් 
සාමාජිකත්වය දරන, 2,000ක සහභාගීත්වයක් තිෙබන ඊළඟ 
සමුළුව ලංකාෙව් පවත්වන්න කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය මත 
අද ඔවුන් තීරණයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ගිය සතිෙය් මම ගරු 
ජනාධිපතිතුමාටයි, අගමැතිතුමාටයි කිව්වා, ෙම් ගැන බලවත් 
කමිටුවක් පත් කරන්න කියලා. අගමැතිතුමා එයට කැමැත්ත පළ 
කළා. ෙම් රට අද ෙලෝක පජාවෙග්  ෙගෞරවයට  පාතෙවලා 
තිෙබනවා.  

අපි ෙම් සමුළුව ගැන විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් රටට තිෙබන 
අෙනක් බලවත් පශ්න ගැනත් කල්පනා කරන්න ඕනෑ. මම දැන් 
"සියැෙටල්" කියන රතු ඉන්දියානු නායකයා කියපු කියමනක් 
කියන්නම්. ෙම් කියමන ෙත්රුම් අරෙගන ඔබතුමන්ලා කල්පනා 
කරලා බලන්න ෙම් ෙපොෙළොවට හතුරු ෙවලා ඉන්ෙන් කවුද 
කියලා. ෙම් ෙපොෙළොවට හතුරා ෙවලා ඉන්ෙන් අපිමයි. හතුරා 
ෙවලා ඉන්ෙන් මිනිසාමයි. මිනිසා විසින් පරිසරය විනාශ කිරීම 
නිසා තමයි අද අපිට ෙම් විපත්වලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම් අපි ෙම් කමය නිවැරදි විධියට හදාගන්න 
ඕනෑ. "සියැෙටල්" කියන රතු ඉන්දියානු නායකයා කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද? "When the last tree is cut down, the last fish 
eaten, and the last stream poisoned, you will realize that you 
cannot eat money." අපිට සල්ලි කන්න බැහැ. එෙහම නම්,  මිහිඳු 
මහ රහතන් වහන්ෙසේ  ලංකාව ට වැඩිය අවස්ථාෙව් කල ෙද්ශනාව  
ඒ අයුරින්ම පිළිපදිමින් අපි සෑම ෙකෙනක්ම ගහ ෙකොළ, සතා 
සිව්පාවා ආරක්ෂා කරගන්න ඕනෑ.  

අද ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පතිපත්තිය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? එතුමාෙග් තිෙබන පතිපත්තිය තමයි සියයට 26ක් 
පමණ තිෙබන වනගහනය, සියයට 32ක් දක්වා වැඩි කරන එක. 
එෙසේ වන ගහනය වැඩි ෙනොකෙළොත්, අෙප් ලංකා භූමියට විශාල 
විනාශයක් ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් සිදු වන විනාශය මිහිතලයටම 
බලපාන ෙදයක්. එෙහම නම්, වනගහනය සියයට 32ක් දක්වා වැඩි 
කරන්න ඕනෑ ෙකොෙහොමද? ඒ විධියට වැඩි කරන්ෙන්, රජයට 
අලුතින් කැලෑ ඉඩම් පවරාෙගන ෙනොෙවයි. අෙප් තිෙබන ඉඩම් 
ආරක්ෂා කර ගනිමින් සෑම පුරවැසියකුම තමන්ෙග් ඉඩෙම් ගසක් 
හිටුවන්න ඕනෑ. පාර ෙදපස අලංකාර කරන්න ගස් හිටුවන්න 
ඕනෑ. තමන්ෙග් පාසෙල් ගස් හිටුවන්න ඕනෑ. අපි හරිත පරිසරයක් 
ඇති කරලා කියා කරන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළකට එන්න 
ෙවනවා.  රාජ්ය නායකයන්ෙග් මූලිකත්වෙයන් විතරක් ෙනොෙවයි, 
තිරසර සමාජයක් සඳහා ෙම් කමය  අරමුණු 169ක්  ඔස්ෙසේ 
කියාත්මක වනවා.  ඒක ජනාධිපතිතුමාට තනිවම කරන්න පුළුවන් 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ පිළිබඳව මම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමාෙග් මඟෙපන්වීම 
මත අපි සැලසුම් කරලා තිෙබනවා, ඔක්ෙතෝම්බර් 5වැනිදා සවස 
ෙදකට BMICH එෙක්දී ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගමැතිතුමාෙග්ත් 
පධානත්වෙයන් ඇමතිවරු, රාජ්ය ඇමතිවරු, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරු, 
මන්තීවරු, ෙල්කම්වරු ඇතුළු සියලු ෙදනාමත්, පළාත් සභා හා 
අෙනකුත් ෙර්ඛීය අමාත්යාංශවල නිලධාරිනුත්, දැනුවත් කිරීෙම් 

499 500 
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ආරම්භක වැඩසටහනක් පවත්වන්න.  එය සෑම ගමකටම ෙගන 
යන විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් ෙලස සකස් කරනවා. ඒ අරමුණු  169  
කියාත්මක කරන්න  නම්, ෙර්ඛීය අමාත්යාංශයත් ෙම් 
වැඩසටහනට සහභාගී ෙවලා කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා පකාශ කළා, "ෙම්ක 
ජාතික පශ්නයක් මිසක්, ෙද්ශපාලන පශ්නයක් ෙනොෙවයි" කියලා. 
ඒ ගැන මම සතුටු ෙවනවා. ඒ නිසා අපි සෑම ෙදනාම ෙම් කටයුත්ත 
ෙවනුෙවන් කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ, 
ෙම් සිද්ධ ෙවන විනාශය නවත්වන්න අපි ෙකොෙහොමද හවුල් 
ෙවන්ෙන් කියන එක ගැන. ඒකට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනතක් 
සම්මත කරෙගන විතරක් බැහැ. ෙම් පිළිබඳව පාසල් දැනුවත් 
කරලා, ඒ තුළින් කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. ෙම්කට ජනතාව හවුල් 
කරගන්න ඕනෑ;  විද ත් මාධ්යය ෙම්කට හවුල් කර ගන්න ඕනෑ;  
මුදිත මාධ්ය - පුවත් පත් - ෙමයට  හවුල් කර ගන්න ඕනෑ. ෙම් 
විනාශය පටන් ගන්ෙන් මහා ෙලොකු කම්හල්වලින් විතරක් 
ෙනොෙවයි ; වාහනවලින් විතරක් ෙනොෙවයි; ගෙම් ෙපොඩි ෙපොඩි 
තැන්වලිනුත් ෙම් විනාශයන් සිද්ධ ෙවනවා. පූජ්ය අතුරලිෙය් රතන 
හාමුදුරුෙවෝත් කියපු විධියට solar power සහ wind power කියන 
ෙදකට ෙම් රජය මූලික තැනක් ෙදන එක ගැන මම සතුටු ෙවනවා. 
අද හැම නිවසක්ම තමන්ෙග් විදුලිය උත්පාදනය කරන විදුලි 
බලාගාරයක් කළ යුතුයි. ෙමන්න ෙම්කයි අවශ්ය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

අපි දැක්කා, යම් යම් ඒකාධිකාර තීරණ ගන්නවා.  
ඉන්ධනවලින් කියා කරන මහා generators ෙගනාවා. ඒවා 
නඩත්තු කරෙගන ඒවාෙයන් ලාභ ලබන්න ෙනොෙවයි කියා කෙළේ. 
නමුත්, එම වැඩ පිළිෙවළ නැති කරන්න රජෙය් කැබිනට් මණ්ඩල 
යන්තම් තීරණයක් ගත්තා. අපට අනාගතයක් තිෙබනවා. අපි හැම 
ගමකටම, හැම පවුලකටම තමන්ෙග් නිවසට energy saving 
bulbs වැනි පහසුකම් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. එතෙකොට, අෙප් 
වායුෙගෝලෙය් තිෙබන උෂ්ණත්වය අඩු කරලා එය සමනය කරන 
වැඩ පිළිෙවළකට යාමට පුළුවන්කම තිෙබනවා. එම නිසා අපි සෑම 
ෙකෙනක්ම ෙමම වැඩ පිළිෙවළට සහාය ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම, 
අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙමම වැඩ පිළිෙවළට සහාය දීලා ෙම් අරමුණ 
ඉෂ්ට කරන්න කියා කරන්න ඕනෑ. ෙමය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත 
වුණාට පසුව මෙග් අමාත්යාංශෙයනුත් ෙමය කියාත්මක කිරීම 
සඳහා  ඉදිරිෙය්දී  යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් ෙගෙනනවා. අපි 
දැනටමත් වැඩමුළු පවත්වා එය කියාත්මක කරන්න උත්සාහ 
කරනවා. අපි ඒ සඳහා සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා. අපි ඒ 
ගැන සතුටු වනවා. ඒ වාෙග්ම, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අෙප් 
ස්තුතිය පුද කරනවා.  

 
[අ.භා. 1.35] 

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் 

இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ඉතාමත් වැදගත් 

විෂයක් සම්බන්ධව පාර්ලිෙම්න්තු විවාදය පැවැත්ෙවන 
අවස්ථාවක්. ෙද්ශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
රාමුගත සම්මුතිය සඳහා වූ පැරිස් ගිවිසුම සම්බන්ධව මටත් අදහස් 
කිහිපයක් දක්වන්නට කාල ෙව්ලාව ෙවන් කිරීම පිළිබඳව 
ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙලෝකය ෙදස බලන විට ෙපනී යන ෙදයක් 
තමයි, අද අපි ෙම් විඳවන්ෙන් මනුෂ්යයා විසින්ම ඇති කරපු 

පශ්නයක විපාකයන්ය කියන එක. අද ෙලෝකෙය් ජනගහනය 
ෙව්ගෙයන් වැඩිවීමත් සමඟම ෙමම ජනගහනයට අවශ්ය ඉඩම්, 
නාගරික පහසුකම් ලබා දීම සඳහා වනාන්තර විනාශ කිරීම තුළින්, 
ෙම් වැඩිවන ජනගහනය සඳහා බලශක්ති අර්බුදය විසදීමට 
ෙපොසිල් ඉන්ධන දහනය කිරීම තුළින්, වැඩිවන ජනගහනයට 
අවශ්ය  කරන ආහාර සැපයීමට කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා වන 
ෙපෙහළි එළි කිරීම තුළින්, වැඩිවන ජනගහනයට පවාහන 
පහසුකම් ලබා දීම තුළින් පරිසරය විශාල වශෙයන් හානියට ලක් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම, හරිතාගාර වායු පරිසරයට මුදා හැරීම නිසා අද 
විශාල පරිසර දූෂණයන් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙලෝකෙය් 
රටවල් ගත්තාම, හරිතාගාර වායු සියයට 40ක පමාණයක් 
විෙමෝචනය වීමට බලපාන පධාන රටවල් ෙදක තමයි ඇෙමරිකාව 
සහ චීනය. ඒ වාෙග්ම,  1990 ඉඳලා 2015 වන විට හරිතාගාර වායු 
විෙමෝචනය සියයට 36කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා කියලා 
සමීක්ෂණවලින් ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. ෙමයින් හරිතාගාර 
වායුවලින් සියයට 75ක්ම පරිසරයට මුදා හැරලා තිෙබන්ෙන්, 
කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් වායුවයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් කාල පරාසය තුළ 
කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් වායුව මුදා හැරීම සියයට 42කින් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. එම නිසා අද ෙලෝකෙය් බලවත් රටවල් ඒක රාශි ෙවලා  
ෙම් සඳහා විසඳුම් ෙසවීමට පමාද ෙවලා ෙහෝ කටයුතු කිරීම 
පිළිබඳව අපි සන්ෙතෝෂ වනවා. හරිතාගාර වායු සියයට 40ක 
පමාණයකින් විෙමෝචනය වීමට වගකිවයුතු රටවල් වන චීනය සහ 
ඇෙමරිකාෙව් නායකයන් ෙදෙදනා හමුෙවලා කථා කරලා, ෙම් 
ෙලෝකයටම අවශ්ය කරන විසඳුම් ලබාදීම සඳහා අද එකඟත්වය 
පල කරලා තිෙබනවා. අපි ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ වනවා. ෙමම පැරිස් 
ගිවිසුම ඉතාමත්ම කාෙලෝචිත ගිවිසුමක්. ෙමය අෙප් පරිසරය 
ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා තබපු වැදගත් පියවරක් හැටියට අපි 
දකිනවා.  එදා, සමුළුවට රටවල් 195ක්  සහභාගි ෙවලා තිෙබනවා. 
අද වන විට ෙමම ගිවිසුමට රටවල් 178ක් අත්සන් තබා තිෙබනවා. 
අද, ශී ලංකාව තුළ ෙමම පැරිස් ගිවිසුම  අනුමත කර ගන්න අවශ්ය 
කරන පසු බිම සකසා ගන්නයි ගරු පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙමම 
ෙයෝජනා මාලාව ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙලෝකෙය් 
බලවත් රටවල් ෙමම ගැටලුවලට විසඳුම් හඳුන්වා දීම පිළිබඳව අපි 
සන්ෙතෝෂ වනවා. ෙමම කාලගුණික විපර්යාසය නිසා පරිසරෙය් 
උෂ්ණත්වය වැඩිවීෙමන් මුහුදු ජල මට්ටම ඉහළ ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. ෙමම මුහුදු ජල මට්ටම ඉහළ යාම තුළ දූපත් රටවලට -
ශී ලංකාව ඇතුළුව- බලවත් තර්ජනයක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, 
අද මුහුදු ඛාදනය ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මුහුදු මට්ටම ඉහළ 
යාම තුළ ෙද්ශගුණික විපර්යාසයන් සිදු වනවා. එක පැත්තකින් 
නියඟය ඇතිවීම විශාල ෙලස රටවලට බලපානවා. ෙගෝලීය 
උෂ්ණත්වය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අෙනක් අතට එක පාරට 
සිදුවන ගංවතුර, සුළිසුළං, කුණාටු, නාය යෑම් නිසා ජන ජීවිතයට 
විශාල තර්ජන එල්ලෙවලා තිෙබනවා. නියඟය  නිසාත්, මුහුදු ජල 
මට්ටම ඉහළ යෑම නිසාත් ජලය සපයන ෙපෝෂිත ස්ථානවලට 
විශාල ගැටලු මතු ෙවලා තිෙබනවා. අද ජල සම්පාදනය සිද්ධ 
වන්ෙන්, විෙශේෂෙයන් ගංගා ආශිතවයි.  නියඟ කාල තුළ මුහුදු 
ජලය ගංගා හරහා රට අභ්යන්තරයට ඒම නිසා පානීය ජලයට ලුණු 
මිශ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ජල සම්පාදන අමාත්යාංශයට අද 
විශාල පිරිවැයක් දරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා, අවශ්ය කරන 
anicut barriers හදන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද අෙප් රෙට් සියයට 
12ක ජනගහනයක් තවමත් පානීය ජලය ලබා ගන්ෙන් පජා ජල 
ව්යාපෘති හරහායි. ෙම් නියඟය නිසාම පජා ජල ව්යාපෘති රාශියක් 
අකර්මණ්ය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ජනතාවට ජලය ලබා දීම 
සඳහා කඩිනම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීෙම් අවශ්යතාව 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, අධික නියඟය නිසා අෙප් ආහාර 
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සුරක්ෂිතතාෙව් ගැටලු තිෙබනවා; කෘෂි කර්මාන්තය තුළ අස්වනු 
අඩු වීෙම් පවණතාවක් තිෙබනවා. උෂ්ණත්වය වැඩි වන විට අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ඵලදායිතාව, අස්වැන්න අපට ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ.  

හදිසි ගංවතුර තත්ත්වයන් නිසා ද ජන ජීවිත අඩාළ වනවා අපි 
දැක්කා. හදිසි ගංවතුර තත්ත්වයන් නිසා ජනතාවෙග් ජීවිත 
කඩාකප්පල් වුණා; ෙද්පළවලට විශාල වශෙයන් හානි වුණා; 
ෙද්පළ නාසත්ි වුණා; ෙලඩ ෙරෝග ව්යාප්ත වුණා. ෙම් ෙද්ශගුණික 
විපර්යාසය නිසා, විශාල වශෙයන් සිදු වන වායු දූෂණය නිසා අද 
ශ්වසන ෙරෝග වැඩි ෙවලා තිෙබනවා; ඇදුම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා; 
නිදන් ගත ෙරෝග වැඩි ෙවලා තිෙබනවා; පිළිකා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. අසාත්මිකතාව, මානසික ආතතිය, මානසික ෙරෝග අද 
විශාල වශෙයන් පැතිරී තිෙබනවා. ඒ නිසා, ජනතාවෙග් ජීවිත හරි 
පාරට ගැනීම ඉතාම වැදගත් වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, බලශක්ති උත්පාදනය 
සඳහා සූර්ය ශක්තිය ලබා ගැනීෙම්දී හැම නිවසක්ම සූර්ය ශක්ති 
බලාගාරයක් හැටියට පරිවර්තනය කරන්න අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ෙම් රජය අද කටයුතු කර 
තිෙබනවා. අපි ඒ ගැන ෙබෙහවින්ම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා පරිසර අමාත්යතුමා හැටියට නිවැරැදි නායකත්වය 
ලබා ෙදමින්, පරිසර විනාශය අවම කරන්න අවශ්ය කරන මූලික 
අඩි තාලම අද දමා තිෙබනවා.  

අපි දන්නවා, කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් වැඩි වශෙයන්ම වාතයට 
මුදා හරින්ෙන් ඉන්ධන, ගල් අඟුරු, ගෑස් ආදිය මඟින් බල ශක්තිය 
උත්පාදනය කිරීම තුළ බව. ඉදිරිෙය්දී ගල් අඟුරු බලාගාර හදනවාද 
කියන කාරණය පිළිබඳව පතිපත්තිමය තීන්දු ගැනීම වැදගත් 
වනවා. පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීම ඉතාම වැදගත් වන නිසා අපි 
විකල්ප බලශක්ති උත්පාදනයට යන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, පවාහන 
ක්ෙෂේතය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. අද වාහන වැඩි ෙවලා. 
වාහනවලින් ෙමෝචනය වන කාබන් පමාණය වැඩියි. ඒ නිසා අපි 
දකිනවා, අද විදුලිෙයන් කියා කරන වාහන හඳුන්වා දී තිෙබනවා. 
විදුලිෙයන් කියා කරන වාහන හඳුන්වා දුන්නාට පරිසර දූෂණය 
අවම වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, විදුලිෙයන් කියා කරන වාහනය 
charge කරන්න බලශක්තිය අවශ්යයි. අප ඒ බලශක්තිය 
නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් ඉන්ධන හරහා නම්, ගල් අඟුරු හරහා නම් 
අපට එයින් ෙලොකු වාසියක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ ගැනත් 
අපි හිතන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, හරිත වගාව -පැළ 
සිටුවීම- ඉතාම වැදගත් වනවා. ෙමොකද, අපට දැනගන්න 
ලැෙබනවා, 1900 ගණන්වල ලංකා භූමිෙය් සියයට 80ක් තිබුෙණ් 
වනාන්තර බව. හැබැයි 2005 වන විට එය සියයට 20 දක්වා අඩු 
ෙවලා. නාගරීකරණෙය් පතිඵල හැටියට, කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා 
වන එළි ෙපෙහළි කිරීම් නිසා අද වනාන්තර අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
2005 වර්ෂෙය් Global Forest Resources Assessment  තුළින් 
ෙපන්නුම් කරනවා, 1990 ඉඳලා 2005 දක්වා ෙලෝකෙය් මුල් කැලෑ 
- primary කැලෑ - විනාශ කරන රටවල් අතුරින් ලංකාව හතරවන 
තැෙනහි සිටිනවා කියා. ඒ නිසා, අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉතාම 
බුද්ධිමත්ව, වගකීෙමන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. වැවුණු කැලෑ 
අක්කරයකින් වසරකට කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් ෙටොන් 770ක් උරා 
ගන්නවා කියා පර්ෙය්ෂකෙයෝ ෙසොයාෙගන තිෙබනවා. එක 
ගසකින් දිනකට දසෙදෙනකුට හුස්ම ගන්න අවශ්ය ඔක්සිජන් ලීටර් 
6,400ක් නිදහස් කරන බව ෙසොයාෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා, ඉතාම 
වැදගත්, පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ගස් සිටුවීම. අතීතෙය් සිට 
ගත්තාම, හැම අවස්ථාවකම පාෙහේ ගස ්සිටුවූවා. නමුත්, අපි ගස් 

සිටුවනවා විතරයි; කිසිදු පසු විපරමක් කර බලන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා, ෙම් ගැන ජනතාව, සමාජය පුළුල්ව දැනුවත් කිරීම වැදගත් 
වනවා. පාසල හරහා දරුවන් දැනුවත් කරලා, දරුවන් ලවා පුංචි 
කාලෙය්දීම පැළයක් සිටුවා, ඒ දරුවන් Advanced Level 
පන්තියට යන කල් ඒ ගස රැක බලාගැනීම සඳහා කමෙව්දයක් 
සකස් කරලා, පුළුල් කථිකාවක් සමාජය තුළ ඇති කරලා, 
හැෙමෝම ජීවත් වන ෙම් මිහි තලය ආරක්ෂිත තැනක් බවට පත් 
කරලා, නීෙරෝගිමත්ව ජීවත් වන්න, සන්ෙතෝෂෙයන් ජීවත් වන්න 
පුළුවන් ශී ලංකාවක් නිර්මාණය කරන්න අපි හැෙමෝම අත් වැල් 
බැඳගනිමු කියන ආරාධනාව කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 1.43] 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙගෝලීය උණුසුම ඉහළ 

යෑම සමස්ත මිනිස් සංහතිෙය් ඉතිහාසය තුළ මිනිසා මුහුණු දුන් 
දැවැන්තම අභිෙයෝගයයි. ෙමවැනි අභිෙයෝගයකට, ෙමතරම් 
දැවැන්ත අභිෙයෝගයකට, සමසත් ජීවී පජාවම විනාශ වීෙම් 
අවදානමක් ෙගෙනන අභිෙයෝගයකට මිනිසා මී ට ෙපර කවදාවත් 
මුහුණ දීලා නැහැ. අෙප් පරිසරෙය් තිෙබන කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ්, 
කාබන් ෙමොෙනොක්සයිඩ්, මීෙත්න්, ක්ෙලෝෙරෝෆ්ෙලෝෙරෝ කාබන් 
වැනි වායු වාෙග්ම ජල වාෂ්ප පමාණය වැඩිවීම වැනි කාරණා නිසා 
තමයි අද ෙගෝලීය උණුසුම ඉහළ යමින් පවතින්ෙන් කියන 
කාරණය අපි දන්නවා. මීට වසර ෙදසියයකට පමණ ෙපර ෙම් 
ෙලෝකෙය් ෙමවැනි ෙදයක් අහලා තිබුෙණ් නැහැ. ගල් අඟුරු 
භාවිතය ඉහළ යෑම හා ෙපටල්, ඩීසල් යනාදී වශෙයන් අප භාවිත 
කරන ඛනිජ ෙතල් භාවිතය සුලභ වීම නිසා අද පරිසරයට මුදා 
හැෙරන වායු පමාණය දැවැන්ත ෙලස ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. අද 
අපිට ගල් අඟුරු, ඛනිජ ෙතල් වැනි බලශක්ති පභවයන් නැති 
ජීවිතයක් ගැන හිතා ගන්න අමාරුයි. විදුලිය නැතිනම්, වාහන 
නැතිනම්, යන්ත-සූත නැතිනම් ෙම් ජීවිතය කුමන ආකාරයකින් 
ෙගවන්නට ෙව්වි දැයි අපට සිතින් මවා ගැනීමටත් අමාරුයි. 
හැබැයි, ෙම් නිසාම වසර ලක්ෂ සංඛ්යාතයක් විවිධ ජීවීන් විවිධ 
ආකාරයට පරිණාමය ෙවමින් පැවතුණු මහා ෙපොෙළොව තවදුරටත් 
පවතිනවාද, නැද්ද කියන පශ්නය ජනතාව ඉදිරිෙය් තබා 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙගෝලීය උණුසුම ඉහළ 
යෑෙම් පශ්නයට කිසිම රටකට හුෙදකලාව විසඳුම් ෙසොයන්න 
බැහැ. අපි රටවල් විධියට සීමා මායිම් ඇඳෙගන ඉන්නවා. ෙම් 
පැත්ෙත් ලංකාව තිෙබනවා; එහා පැත්ෙත් ඉන්දියාව තිෙබනවා; 
ඊළඟට පාකිස්තානය තිෙබනවා; ඉරානය තිෙබනවා; ඉරාකය 
තිෙබනවා යනාදී වශෙයන් අපි සීමා මායිම් ඇඳෙගන තිෙබනවා. 
හැබැයි, ෙසොබා දහම මිනිසා විසින් ඇ ඳගත් සීමා මායිම් 
පිළිගන්ෙන් නැහැ. The nature does not recognize man-made 
boundaries. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමන්න ෙම් 
කාරණය නිසා තමයි ඇෙමරිකාව වැඩිම පමාණයක් වායූන් 
විෙමෝචනය කරනවිට, මියන්මාරයට සුළි සුළං ඇති වන්ෙන්. 
ඇෙමරිකාවට ෙනොෙවයි, එහි බලපෑම ඇති ෙවන්ෙන්. ජල 
ගැලීම්වලින් විපතට පත් ෙවන්ෙන් බංග්ලාෙද්ශයයි. සුනාමි 
එන්ෙන් ඉන්දුනීසියාවටයි. නියඟය එන්ෙන් සුඩානයටයි. 
ෙටොනෑෙඩෝ තත්ත්වයන් ඇති ෙවන්ෙන් බසීලෙය්යි. ඇෙමරිකාව 
කරන්නා වූ විනාශෙයන් සැබවින්ම පීඩා විඳින්ෙන් ෙලෝකෙය් 
ෙවනත් රටවල්. ඇයි? ෙම් සමස්ත ෙලෝකයම එකිෙනකට ගැ ට 
ගැසුණු, එකිෙනකා මත රැ ෙඳන, තනි ඒකකයක් විධියටයි 
පවතින්ෙන්. එෙහම නැතුව මිනිසා විසින් ඇඳගත් සීමා මායිම් 
ෙසොබා දහම පිළිගන්ෙන් නැහැ.  

503 504 

[ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය] 



2016 සැප්තැම්බර් 09 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පරිසරෙව්දීන් අතර 
පිළිගත් ඉතා වැදගත් පකාශයක් තිෙබනවා, "ඔබ පරිසරය 
සුරැකුෙවොත්, පරිසරය ඔබ රකියි" කියා. එහි අෙනක් පැත්ත 
ගත්ෙතොත්, "ඔබ පරිසරය විනාශ කෙළොත්, පරිසරය ඔබව විනාශ 
කරයි" කියා තමයි කියන්න ෙවන්ෙන්. අද සිදු ෙවමින් පවතින්ෙන් 
එයයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙලෝකෙය් මිනිසුන්ට 
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් වන්ෙන්ත්, අෙනක් ජීවීන්ට ජීවත් ෙවන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්ත්, ගස-්වැල් විසින් ෙමහි තිෙබන කාබන් පමාණය 
උරා ෙගන මහ ෙපොෙළොව යටට අරෙගන ගිහින් තැන්පත් කරන 
නිසායි. ෙබෝම්බයක් අරෙගන ගිහින් මහ ෙපොෙළොව යට සඟවා 
තැබුවා වාෙග්යි කියා එය හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි අද මහා ෙවර 
වීරියක් දරා මහ ෙපොෙළොව යට තිබුණු ෙබෝම්බය හාරා ෙගන 
ෙගොඩට ෙගනැල්ලා ගල් අඟුරු නමින්, ඛනිජ ෙතල් නමින් එකී 
ෙබෝම්බය පුපුරුවා හරිමින් තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි, අද ෙම් මහා 
දැවැන්ත විනාශයට අපි මුහුණ පාමින් ඉන්ෙන්. ඒ නිසා අද මුළු 
ෙලෝකයම එකතු වුණත් එක රටක් එකතු ෙවන්ෙන් නැත්නම් අපිට 
ෙම් විනාශය නතර කරන්න බැහැ. ඒ නිසා තමයි එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් ෙද්ශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ රාමුගත සම්මුතිය බිහි 
වුෙණ්. මම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු වශෙයන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණිෙය් ෙමම මැතිවරණෙයන් වුණත්, මීට 
ෙපර 2007, 2010 සහ 2013 කියන වර්ෂවලදී තුන් වතාවක්ම ශී 
ලංකාව නිෙයෝජනය කරමින්  එම වාර්ෂික සම්ෙම්ලනයට 
සහභාගිවීමට මට අවස්ථාව ලැබුණා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 2007 සහ 2013 වර්ෂවලදී ශී ලංකාෙව් 
රාජ්ය නායකයා ෙවනුෙවන් එම සමුළුව අමතන්නත් මට අවස්ථාව 
ලැබුණා. ෙම් සමුළුව මීට කලින්  Kyoto Protocol යන නමින් ඇති 
කර ගත්තා. එම "කිෙයෝෙතෝ සම්මුතිය" මඟින් 2008 වර්ෂෙය් සිට 
2012 වර්ෂය දක්වා කියාත්මක ෙවන කාබන් විෙමෝචනය පාලනය 
කිරීෙම් පාෙයෝගික වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කළා. නමුත් එය 
සාර්ථක වුෙණ් නැහැ. ඇයි? ෙලෝකෙය් සමස්ත කාබන් 
විෙමෝචනෙයන් සියයට විසිපහකට වඩා වැඩි පමාණයකට වග 
කියන ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ෙමම සම්මුතියට අත්සන් 
කරන එක පතික්ෙෂේප කළා. ඕස්ෙට්ලියාවත් එෙසේ අත්සන් කිරීම 
පතික්ෙෂේප කරමින් ඉඳලා 2007 වසෙර් බාලි නුවරදී අත්සන් කළා. 
ඇෙමරිකාව අත්සන් කෙළේම නැහැ. ෙලෝකෙය් දැවැන්තම පරිසර 
දූෂකයා, තමන් තුළ ස්වයං විනයක් ඇති කර ගන්න එකඟ 
ෙවන්ෙන් නැති තාක්, ෙසොච්චම් පමාණවලින් කාබන් විෙමෝචනය 
කරන පුංචි, පුංචි රටවල් ෙමොන ෙමොන සම්මුතිවලට එළැඹුණත් 
ඵලක් ෙවන්ෙන් නැහැ. 2020 ඉඳන් පැරිස් එකඟතාව - Paris 
Agreement එක- කියාත්මක ෙවන්ෙන්. ෙම් එකඟතාව ඇති කර 
ගන්න පසු ගිය වසර ෙවන කල් ඇදුෙණ් ෙවන කිසිම ෙහේතුවක් 
නිසා ෙනොෙවයි, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය පාවිච්චි කරපු 
පරිසරයට සංෙව්දී නැති, අන් අයෙග් ජීවිත පිළිබඳව සංෙව්දී නැති 
මුරණ්ඩු පතිපත්තිය නිසායි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදය ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවලට මානව හිමිකම් කඩකරන 
බවට ඇඟිල්ල දික් කරනවා. හැබැයි, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය 
ෙම් Kyoto Protocol එකට එකඟ ෙනොවීෙමන්, පැරිස් එකඟතාව 
පමාද කිරීෙමන් ෙලෝකෙය් දැවැන්තම කාබන් විෙමෝචකයා බවට 
පත් ෙවමින් ෙම් ෙලෝකයට කරලා තිෙබන විනාශය අතිමහත්. 
එයින්, මිනිසා විතරක් ෙනොෙවයි, සමස්ත ජීවි පජාවම අනතුරට 
ලක් ෙවලා තිෙබනවා. අද අපි කථා කරනවා, ස්වාභාවික විපත් 
සම්බන්ධෙයන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් 
ෙලෝකෙය් තවදුරටත් ස්වාභාවික විපත් කියලා ෙදයක් නැහැ. Sir, 
there are no natural disasters. All are man-made disasters. 
ඇයි? මිනිසා කාබන් විෙමෝචනය කිරීම හරහා ෙගෝලීය උණුසුම 

ඉහළ යාමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාම 
නිසා තමයි, භූමිකම්පා ඇති ෙවන්ෙන්.  ෙගෝලීය උණුසුම ඉහළ 
යාම නිසා තමයි, සුනාමි ඇති ෙවන්ෙන්. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
අද මිනිසා මුහුණ ෙදන සියලුම ස්වාභාවික විපත්වල මූලය 

ෙසොයාෙගන ගිෙයොත්, එය ෙගෝලීය උණුසුම විසින් ඇති කරන ලද 
තත්ත්වයක්. ඒ නිසා අද ෙලෝකෙය් ස්වාභාවික විපත් නාමෙයන් 
මිය යන මිනිසුන් පමණක් ෙනොෙවයි, සතුන් පමණක් ෙනොෙවයි, 
ගස්වැල් ඇතුළු සියලු ජීවින්ෙග් මරණයන්ට, පරිසරයට අධික 
ෙලස කාබන් විෙමෝචනය කරන ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය පමුඛ 
දියුණු යැයි සම්මත රටවල් වගකිව යුතුයි. ඒ නිසා ඇෙමරිකාව 
මානව හිමිකම් සම්බන්ධෙයන් අපට එක ඇඟිල්ලක් දික් කරද්දී, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඇඟිලි හතරක් ඔවුන් ෙදසට 
දික් වී තිෙබන බව අපි ඇෙමරිකාවට සිහිපත් කරලා, පැරිස් 
එකඟතාව පාෙයෝගික තලයට ෙගන එන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
පරිසරය ගැන සාකච්ඡා කරන ෙලෝකෙය් තිෙබන සමුළු ටික 
ෙනොතිබුණා නම් ෙහොඳයි කියලා හිෙතනවා. ෙම් අය සමුළුවලට 
යද්දී කාබන් ෙටොන් ලක්ෂ ගණනක් ගුවන් යානාවලින්; private 
jetsවලින්; නැව්වලින් පරිසරයට මුදා හරින්න ඇති. සමුළුවලට 
යාෙමන් පරිසරය තවදු රටත් විනාශ වුණා මිසක් පරිසරයට 
දායකත්වයක් ලැබිලා නැහැ. අද ඕනෑ කරන්ෙන්, පරිසරය ගැන 
කථා කරන පදර්ශනාත්මක පරිසර රැක ගැනීමක් ෙනොෙවයි. 
පරිසරය සුරැකීෙම් වැෙඩ්ට බහින්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රාජ්ය නායකයන් 
රූපවාහිනී කැමරා ඉදිරිෙය් පුංචි පැළයක් හිටවලා වතුර දානවා 
පදර්ශනය කරන අතර, ආණ්ඩුෙව්ම ඇමතිවරු 'විල්පත්තුව' වැනි 
මහා වනාන්තර විනාශ කරනවා නම්, කාබන් විෙමෝචනය ගැන 
ජාත්යන්තර ගිවිසුම් අත්සන් කරලා එයට මහා පසිද්ධියක් ලබා 
ෙදන අතෙර් කාබන් විෙමෝචනය වැඩි, රටට ෙගන ඒමට තහනම් 
වාහන ෙගන එන්න ෙහොර රහෙසේ බලපත ෙදනවා නම්, පරිසරය 
සුරැකීම පදර්ශනයක් මිසක් පාෙයෝගික කියාමාර්ගයක් ෙනොෙවයි. 
මට සිහිපත් ෙවනවා, 'පරිසර ගීතය' ලියූ අරිෙසන් අහුබුදු 
මහත්තයායි, මමයි අතර ඇති වුණු සංවාදයක්. මම මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිෙය් සභාපති හැටියට ඉන්න කාලෙය් අරිෙසන් අහුබුදු 
මහත්තයාෙගන් ඒ ගීතය ගැන ඇහුවා. ෙම් ගීතය අවසන් 
ෙවන්ෙන්, "මෙග් හුස්ෙමන් පවා පරිසරය නිෙව්වා!" කියා. මම 
අරිෙසන් මහතාෙගන් ඇහුවා, "හුස්ම පිට කරන ෙකොට පිටෙවන 
කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණය වැඩියි. පිට ෙවන හුස්ෙමන් 
ෙගෝලීය උණුසුම වැඩි ෙවනවා. ඉතින්, ඒෙකන් ෙකොෙහොමද 
පරිසරය නිෙවන්ෙන්?" කියලා.  

එතෙකොට එතුමා මට දීපු උත්තරය තමයි, "මට ෙමතැන ඕනෑ 
වුෙණ් හුස්ම පිට කරන වතාවක්, වතාවක් පාසා පරිසරය නිෙව්වා! 
කියන එක සිහිපත් ෙවන භාවනාවක් බවට, පරිසරය නිවීෙම් 
වැඩසටහන ජනතාව විසින් පත් කර ගැනීමයි" කියලා. අන්න 
එෙහම පාෙයෝගික වැඩසටහනකට ෙනොෙගොස් පරිසරය ගැන කථා 
කිරීෙමන්, මාධ්ය සංදර්ශන පැවැත්වීෙමන් අපට ෙම් විපත නතර 
කරන්න බැරි ෙවනවා. එෙහම වුෙණොත් අෙප් දරුවන්ෙග් දරුෙවෝ 
ෙම් මිහිතලය මත ජීවත් ෙවන අවසාන පරම්පරාව ෙවනවා කියන 
එක සිහිපත් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much.  அ த்ததாக, ெகளரவ  ற ப் ஹகீம் 

அவர்கள்.    

 
[1.53p.m.] 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
 

Hon. Deputy Chairman of Committees, how many 
minutes have I been allotted?  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Ten minutes. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Thank you.  

Sir, we are gathered today to take up the Debate on the 
Ratification of the Paris Agreement. Though we were to 
have a few Votes of Condolences and Private Members’ 
Motions be taken up today,  the Party Leaders agreed to 
give way to this Debate, particularly because of its 
urgency and importance.  

Mr. Deputy Chairman of Committees, the Paris 
Agreement on Climate Change is a historic achievement 
after 25 years of diplomatic wrangling. There have been 
many conferences which failed to reach consensus among 
the nations in the UN system. Finally, we have been able 
to seminally achieve something. Though I personally feel 
that we would want drastic measures to be imposed on the 
industrialized nations, we have no choice but to finally 
agree to a consensus of this nature.  

The salient point of this Paris Agreement is that only 
developed countries are expected to slash their emissions 
in absolute terms.  Developing nations are encouraged to 
do so as their capabilities evolve over time. This has been 
the basic understanding upon which the Paris Agreement 
on Climate Change has finally been agreed and signed 
upon among countries. We were fortunate that our own 
President Maithripala Sirisena himself was personally 
there in Paris. Since he is the Minister in charge of the 
subject, he is in a pivotal position to implement and 
enforce the national obligations that we have agreed upon 
after having signed this historic Agreement.  

The long-term objective of the Agreement is to make 
sure global warming stays well below 2 °C and to pursue 
efforts to limit the temperature rise to 1.5 °C, which I 
believe, is a very lofty ideal. But, we can make an effort 
to try and reach those levels. Having known the 
wrangling that has been going on for several years, 
countries have agreed to set national targets - five years 
for reducing greenhouse gas emissions. More than 180 
countries have already submitted targets for the first cycle 
beginning in 2020. Our country, not being a highly 
industrialized nation, may look at these targets with some 
cynicism, but yet we have other obligations. Having 
undergone extreme weather events of late, it is important 
for us to realize that the unprecedented floods that we 
have experienced during the past decade or two and the 
unprecedented extended droughts that we have been 
facing in this country, have caused immense hardships to 
many of our rural populations.  

Food shortages emanate as a result of these droughts. 
We had suddenly a bumper harvest and then we face 
situations where we had to contend with extreme weather 
events on one side. Monsoons are not experienced during 
the expected period, resulting in serious difficulties for 
planners in this country. So, as policy-makers and as a 
Government, we have had to adjust in order to try to keep 
to our targets.  

The United Nations identified the Millennium 
Development Goals. Fortunately, Mr. Deputy Chairman 
of Committees, our country is far ahead of our 
neighbours in our region in achieving our targets - the 
Millennium Development Goals. We have virtually 
achieved all the goals ahead of time than our 
contemporaries and compatriots in the region. We have 
been paid the kudos for this even by the UN Secretary-
General who was here a few weeks ago. He openly 
acknowledged the success story of Sri Lanka in achieving 
the Millennium Development Goals.  

Now, there is another set of goals called, “the 
Sustainable Development Goals” which have now begun 
to be implemented. There are 17 such Goals and all the 
Ministries are now being given targets to achieve. My 
Ministry which has to look after the water supply sector 
has an important role to play in achieving these 17 Goals.  
A very important aspect of it is that we need to be 
conscious about the depletion of the forest cover in this 
country. When my State Minister was speaking a few 
minutes ago, she referred to the fact that our forest cover 
has now come down almost to 20 per cent and it cannot 
be sustained at that level for too long, unless we take 
some drastic steps.  

His Excellency the President, as the Minister in 
charge of Environment and under whom the Forest 
Department comes, has undertaken a very ambitious 
programme called, “Punarudaya" - "Accelerated National 
Environment Conservation Programme". Its target period 
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is from 2016 to 2018, where we wish to set up climate-
resilient villages and climate-smart cities.  This is a very 
ambitious programme and I am sure His Excellency the 
President would be able to reach these targets of setting-
up of climate-resilient villages and climate-smart cities, 
which is a very  important step for us to progress in this 
millennia and then take forward the country. 

Then, the Ministries have also been directed to factor 
in emission reduction in drawing up long-term plans. 
Now, we as a Ministry, have also looked at our energy 
consumption. We have almost 330 large water supply 
schemes all over the country where we appear to spend a 
lot of money on energy.  Our expenses towards energy 
consumption is almost 25 per cent of our entire spending 
for a year. So, we are looking at ways and means of going 
for alternative energy sources rather than to depend on the 
national grid. This is something that we need to include in 
the future projects that we embark upon.  

In the same manner, we also have to look at very 
importantly setting-up of an authority to look at river 
basins and watershed management.  Because, river basins 
and watershed management is a very important area 
which has now fallen under different clusters of 
authorities and ministries. Particularly, we have the 
Mahaweli Authority, the Forest Department and many 
other agencies which tend to look at the subject of river 
basins and watershed management issue. Conflicting 
policies and people going to different agencies to get 
different accreditations and certifications has resulted in 
total confusion. Therefore, Mr. Deputy Chairman of 
Committees, this particular subject of river basins and 
watershed management is an issue that we have to focus 
upon.  

Since my time is up, may I say a few words in Tamil 
very briefly, particularly relating to a serious event, the 
coastal erosion that has affected the coastal communities 
in the Ampara District.   

அம்பாைற மாவட்டத்தில் கடலாிப் க் காரணமாகப் 
பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்கள் சம்பந்தமாக ம் ஒ சில 
வார்த்ைதகள் ேபச ேவண் ம். இந்தக் கடலாிப்பினால் 
தாழ்நிலப் பகுதிகளில் வாழ்கின்ற மீனவர்கள் மிக ேமாசமாகப் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். குறிப்பாக ஒ வில் பிரேதசத் 
திேல இந்தப் பாதிப்  மிக அதிகமாக ஏற்பட் க்கின்ற . 
ஒ வில் ைற கம் அைமயப்ெபற்ற பின்னர் அந்தத் 

ைற க நிர்மாணத்தில் ஏற்பட்ட ஒ  ேகாளா  காரணமாக 
அந்தப் பிரேதசக் காணிகள் இன்  மிகப் ப ேமாசமாக 
இழக்கப்பட் வ கின்றன. இ  சம்பந்தமான பத்திரெமான்ைற 
அைமச்சரைவக்குச் சமர்ப்பித்ததன்ேபாில் அைமச்சரைவ 
இ குறித்  ஒ  நி ணர் கு ைவ நியமித்தி க்கின்ற . 
ஆகேவ, கடலாிப்பினால் பாதிக்கப்பட்  இழந்த காணிகைள 
மிக விைரவிேல மீளப் ெப வதற்கும் அந்த மீனவர்க க்கான 
நஷ்டஈட்ைடப் ெபற் க் ெகா ப்பதற்குமான யற்சிையத் 

ாிதப்ப த் மா  வ த்தி, என் ைடய உைரைய 
நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.   

[අ.භා. 2.05] 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි අද සාකච්ඡා 

කරන්ෙන් මානව සංහතිෙය් ඉරණම පිළිබඳ පශ්නය විස ෙඳන්ෙන් 
ෙකෙසේද කියන බර පතළ කරුණ ගැනයි.  ඒ නිසා ෙමයට අපට 
දායක වීමට අවස්ථාව ලැබීම ඉතා වැදගත් කාරණයක්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, may I know how long do I 
have? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You have ten minutes.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Very well, Sir.    

ෙම් ෙද්ශගුණික විපර්යාසය ගැන කථා කරන්ෙන් 1994 සිටයි. 
සම්මුතික රාමුව හැදුෙණ් 1994දීයි. එදා සිට 2016 වන තුරු විසි 
වතාවක් රැස් ෙවලා තිෙබනවා. "Earth Summit" කියාවි. එෙහම 
නැත්නම් "Kyoto Protocol" කියාවි. ෙම්වා මෑත කාලෙය් ඒවා. 
ෙම් විධියට ආපු විවිධ සමුළු හරහා අසාර්ථක උත්සාහයන් ෙගන 
තිෙබනවා, ෙම් ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය පිළිබඳ පශ්නය නිරාකරණය 
කර ගන්න.  

ෙම්ක පරිසරෙය් පශ්නයක් හැටියට දැමීම වැරදියි. ෙගෝලීය 
උෂ්ණත්වය පරිසරෙය් ෙකොටසක්. ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය පාලනය 
කර ගැනීම පරිසරයට අවශ්ය සාධකයක්. නමුත් ෙම්ක පරිසර 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක ඊට වඩා බරපතළ කාරණයක්. 
ෙමොකද, ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන් ඇත්තටම විෙමෝචනය වන කාබන් 
වායුව වැඩිකම නිසා ඇති ෙවන්නා වූ -උද්ගත ෙවන්නා වූ- 
තත්ත්වයක්. ෙම්ෙක් විපාක විඳින්ෙන් කවුද? ෙම් මුළු ෙලෝකයම 
විපාක විඳිනවා. නමුත්, ෙම්ෙක් අපරාධකරුවන් කවුද? ෙම් කාබන් 
වායුව විෙමෝචනය වන තත්ත්වයන් පවත්වා ෙගන යන පධාන 
ෙපෙළේ රාජ්යයන් ගණනාවක් තිෙබනවා. දැන් ෙවලා  තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙම් අපරාධයට ෙහේතු කාරක වන තත්ත්වයන් ඇති 
කරන උදවිය ෙනොෙවයි, ෙම් අපරාධෙය් විපාක විඳින්ෙන්. ෙම් 
අපරාධෙය් විපාක විඳිනවා ඔක්ෙකෝම. ෙම් අපරාධයට කිසි ෙසේත්ම 
දායකත්වයක් ෙනොෙදන අපි වැනි රටවල් පවා ෙම්ෙකන් විඳවනවා. 
අෙප් ඒක පුද්ගල විෙමෝචනය ෙටොන් බින්දුවයි දශම 6.1යි. ෙම් 
කලාපෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය්ම එය අඩුෙවන්ම තිෙබන 
රටවලින් එකක් අෙප් රට. භූතානයටත් වඩා අෙප් රෙට් අඩුයි. අෙප් 
රෙට් එෙහම තිබියදී, අපි එල් නිෙනෝ නියඟයට මුහුණ ෙදනවා. අපි 
එෙසේ තිබියදී විපරීත ෙද්ශගුණික තත්ත්වයන් නිසා සිදු වන 
විපත්වලට මුහුණ ෙදනවා. It is not our making, but we are the 
victims. අපි දැන් ෙම්ෙක් වින්දිතයන්. නමුත්, ෙම්ෙක් 
ෙහේතුකාරකයන් අපි ෙනොෙවයි.   

ගරු ගම්මන්පිල මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් මීට වඩා ෙලොකු 
මානව විෙරෝධී අපරාධයක් තිෙබන්න පුළුවන්ද? මීට වඩා ෙලොකු 
මානුෂීය විෙරෝධී අපරාධයක් තිෙබන්න පුළුවන්ද? මුළු මානව 
සංහතියට විනාශය ෙගන ෙදන මීට වඩා ෙලොකු අපරාධයක් 
තිෙයන්න පුළුවන්ද? එෙහම නම් ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බලන්නට 
ජාත්යන්තර අධිකරණයක් නැතිකම ෙකොච්චර අඩුවක්ද? ඇයි, 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට බැරි වුෙණ් ෙම්කට අධිකරණයක් 
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පිහිටුවන්න? ෙම් වායු විෙමෝචනය, කාබන් වායු විෙමෝචනය සීමා 
කළ යුතුයි. එෙසේ නැත්නම් මනුෂ්ය සංහතිය විනාශ ෙව්වි. ෙකොච්චර 
කලක් ගියා ද ඇෙමරිකාව ෙම්ක පිළිගන්නා තැනට ෙගෙනන්න? 
ඇෙමරිකාව විද්යාඥයින්ට මුදල් දීලා, ෙනොෙයකුත් ශාස්තඥයන්ට 
මුදල් දීලා, කාලයක් තිස්ෙසේ විශාල වෑයමක් ගත්තා, ගල් අඟුරු 
භාවිතය, ෙපොසිල ඉන්ධන භාවිතය, ෙම් කාබන් වායු විෙමෝචනෙය් 
පධාන ෙහේතු සාධක ෙනොෙවන බව ඔප්පු කරන්න. නමුත්, 
අන්තිමට ඔවුන්ට පිළිගන්න සිද්ධ වුණා, ෙම් කාබන් වායු 
විෙමෝචනෙය් පධාන ෙහේතු කාරක ෙදක ගල් අඟුරු භාවිතය හා 
ෙපොසිල ඉන්ධන භාවිතය බව. ෙම් වතාෙව් ඇෙමරිකාවත් ෙම් 
ගිවිසුමට අත්සන් කරන්න එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ඉතා 
යහපත් ෙදයක්. ඇයි, අර Kyoto Protocol එක අත්සන් 
ෙනොකෙළේ? ඒෙක් තිෙබනවා, ඊට වඩා නිශ්චිත වගකීම් භාර 
ගැනීමක්. දැන් ෙම් පැරිස් ගිවිසුෙම් නිශ්චිත වගකීම් භාර ගැනීමක් 
නැහැ. ෙම්වා විභාග කරන්නට ජාත්යන්තර අධිකරණයක් 
ඇත්ෙත්ත් නැහැ. ෙමන්න ෙමවැනි ෙලෝකයක තමයි අපි ජීවත් 
ෙවන්ෙන්. ෙලොකුම අපරාධකාරයින් ගැලවී යනවා. එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය හදපු ෙවලාෙව් එක් රාජ්ය තාන්තිකෙයක් 
කිව්වාලු, "The lions are free and the rats are disciplined" 
කියලා. කුඩා රටවල් විනයකට යටත් කරනවා; නීතියට යටත් 
කරනවා. නමුත් පධාන රටවල් සම්පූර්ණෙයන්ම නිදහෙසේ 
තමන්ෙග් අභිමතය අනුව කියාත්මක ෙවනවා. අද ෙම් පැරිස් 
ගිවිසුෙම්ත් there is consensus, but no quantum 
commitment. There is no enforceable mechanism; it is 
purely voluntary. If the targets are not met, there is 
nothing you can do. At least, there should have been some 
compensatory pecuniary payment to a world fund.  If they 
failed to meet the target, a certain amount of 
compensation should have been payable to an 
international fund. But, there is nothing like that in this 
entire setup.  

අපි ෙලෝකය පුරාම ගියා. ඒ නිසා දැන් අපි වහාම ලංකාවට එමු. 
අපි දන්නවා, ලංකාෙව් ෙම් මෑත කාලීනව ගංවතුරක් ඇති වුණු බව. 
එයින් වඩාත් හානියට පත් වුෙණ් දුප්පතුන්. ඒ පිළිබඳව අපට 
වාර්තා ගණනාවක් ලැබී තිෙබනවා. ෙම් ෙලෝකෙය් උෂ්ණත්වය 
වැඩි වීම නිසා ෙමොකක්ද, ෙවන්ෙන්? ෙද්ශගුණික විපත් සිද්ධ 
ෙවනවා. ඔන්න, අපට ෙද්ශගුණික විපත් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
ෙද්ශගුණික විපත් නිසා වඩාත්ම දුක් විඳින්ෙන් කවුද? වඩාත්ම 
හානියට පත්  වන්ෙන් කවුද? දුප්පත්ම ජනතාව. ඒකත් ඔප්පු ෙවලා 
තිෙබනවා. අපිකාෙව් වාර්තාවකින්, එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් වාර්තාවකින් ඒ බව ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා. හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මම එම වාර්තා ෙදක සභාගත* 
කරනවා.  

එක වාර්තාවක් තමයි අපිකාව පිළිබඳව වන “Report: Natural 
Disasters Worsen Poverty” කියන වාර්තාව. අෙනක් එක තමයි 
“Climate change: the poor will suffer most” නම් එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් වාර්තාව. ලංකාෙව්ත් ඒක ෙන් වුෙණ්. 
ලංකාෙව්ත් දුප්පතුන් තමයි වැඩිෙයන්ම දුක් වින්ෙද්; වින්දිතයන් 
වුෙණ්. ෙමොනවාද, ඒ අයට ලැබුෙණ්? අද ෙවනකල් ලැබී 

තිෙබන්ෙන් රුපියල් 10,000 විතරයි. නැති වුණු භාණ්ඩවල 
වටිනාකම ෙදනවාය කිව්වා. කැඩුණු ෙගවල් හදා ෙදනවාය කිව්වා. 
නමුත් අද ෙවනකල් දීලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 10,000 විතරයි. 
ආණ්ඩුව පැරිස් ගිවිසුමට අත්සන ගහලා එනවා. නමුත් ෙම් රෙට් 
සිදු වූ විපත්වලදී දුප්පත් ජනයා ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන බවට පතිඥා 
දුන් යුතුකම් ඉටු කරන්න ෙම් ආණ්ඩුවට පුළුවන් ෙවලා නැහැ. 
ඒකට අපි කියනවා, ආත්මවංචාව - hypocrisy - කියලා. එක 
පැත්තකින් ගිහිල්ලා පැරිස් ගිවිසුම අත්සන් කරනවා. අෙනක් 
පැත්ෙතන් ෙම් රෙට් හානියට පත් වූ මිනිසුන් ෙවනුෙවන් ඉටු කළ 
යුතු යුතුකම් පැහැර හැරිනවා.  

දැන් අපි බලමු, ස්වාභාවික විපත් නිසා දුප්පත් මිනිසුන් 
වැඩිෙයන් අමාරුෙව් වැෙටන්ෙන් ඇයි කියලා. ෙලොකු 
උෂ්ණත්වයක් - heatwave එකක් - ආවා කියමු. ජීවත් වීමට 
අපහසු වාසස්ථානවල ජීවත් වන මිනිසුන්, එළිමහෙන් ජීවත් වන 
මිනිසුන් තමයි ඒෙකන් විනාශයට පත් ෙවන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් 
ඉතාම අවදානම් සහගත තැන්වල ජීවත් වන මිනිසුන්ට තමයි ඒ 
ඇති වන්නා වූ විපත් නිසා වඩා බරපතළ හානිය විඳ ගන්න සිද්ධ 
ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා අෙප් ආණ්ඩුව අෙප් රෙට් -ගස් සිටුවීෙම් 
ව්යාපාර ෙහොඳයි- අඩු ගණෙන් ෙම් සිදු වන විපත් අවම කරන්න 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. බංග්ලාෙද්ශය අද අඩු දියුණු රටක්. 
ෙනදර්ලන්තය දියුණු රටක්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have only one more minute.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ රටවල් විවිධ උපකම මඟින් මිනිසුන්ට සිදු ෙවන්න පුළුවන් 

විපත් අඩු කරලා තිෙබනවා.  

මාෙග් කථාව අවසන් කිරීමට ෙපර මම තවත් ෙදයක් කියන්න 
ඕනෑ. මම "ගංවතුර" ගැන කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් 
විපතට පත් දුප්පත් මිනිසුන්ට ෙදනවාය කියපු වුවමනා 
ෙනොදුන්නාට, නැති වුණු බඩු මුට්ටුවල අලාභය ෙනොදුන්නාට, 
ගංවතුෙරන් යට වුණු බෘවරීස් සමාගෙම් යන්ත සූත නැවත 
හදනතුරු බද්ෙදන් ෙතොරව බියර් import කරන්න ඉඩ දීලා 
තිෙබනවා. බෲවරිස් සමාගමට  ඔවුන්ෙග් රක්ෂණෙයනුත් මුදල් 
ලැබුණා. ඊට අමතරව, බදු ෙනොෙගවා ෙම් රටට බීර ආනයනය 
කිරීෙමනුත් අතිවිශාල ධනස්කන්ධයක් ලාභ හැටියට ගන්න 
පුළුවන් වුණා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජය, දුප්පත් 
මිනිසුන්ෙග්- විපතට පත්වූවන්ෙග්- විනාශ ෙවච්ච  බඩු මුට්ටුවලට 
ෙදනවාය කිව්ව මුදල් ෙගවලාත් නැහැ. ඔවුන්ෙග් ෙගවල්වලට 
ෙවච්ච හානියට මුදල් ෙගවලාත් නැහැ. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා 
අත්සන් කරන්ෙන් පැරිස් සමුළුෙව් සම්මුතියට!  

අවසාන වශෙයන් මා ෙමය කියන්න ඕනෑ. ෙද්ශගුණික 
විපර්යාස ඇති වීම වැළැක්වීමට ඉතා පැහැදිලි බන්දනීය වූ 
තීරණාත්මක කියාදාමයක් නැත්නම්, සමහරු කියනවා වාෙග් ෙම් 
සම්මුතියත් නිකම් වංචාවක් විතරක් ෙවයි. ඇත්ත තමයි, ෙම් ගැන 
කථා කරන්න කාලයක් ගත වුණා. ඒ කාලය තුළ ෙලොකු ගැඹුරු 
කථාබහක් ඇති වුණා. නමුත් අවශ්ය ඒ කරුණු නිශ්චිතව ඉටු වන 
ආකාරයට,  උෂ්ණත්වය වැඩි වීමට ෙහේතුවන වායු විෙමෝචනය අඩු 
කරන ආකාරයට නිශ්චිතව වග කීම් ඉටු කිරීමට බැ ෙඳන 
කියාදාමයක් ෙම් ගිවිසුම  තුළ නැහැ.  ඒ නිසා  අර කිව්වා වාෙග් 
ෙලොකු රටවලට කැමැති නීතියක් ඔවුන්ට ඕනෑ හැටියට  පවත්වා 

511 512 

[ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ෙගන යන්නත්, ඔවුන් අකැමැති  නීතියට යටත් ෙනොවී ඉන්නත්  
තව දුරටත් ලබා දී තිෙබන ෙම් ඉඩකඩ තුළ, ගල් අඟුරු භාවිතය හා 
 ෙපොසිල ඉන්ධන භාවිතය වැඩි වී ෙගන යනවා. අන්න ෙඩොනල්ට් 
ටම්ප්ට් කියනවා,  ඔහු බලයට ආ හැටිෙය් ෙම් ගිවිසුම  ලිහලා  
දමනවා  කියලා. ඔහු ඇෙමරිකාෙව් රිපබ්ලිකන් පක්ෂෙය් 
ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා.  අපි කවුරුත් දන්නවා. ජනාධිපති ඔබාමා 
ෙසෙනට් සභාෙව් අනුමතිය අරෙගනයි ආෙව් ෙම් ගිවිසුමට 
එකඟත්වය ෙදන්න. ෙසෙනට් සභාෙව් වැඩිෙයන් ඉන්ෙන් 
රිපබ්ලිකන් පක්ෂෙය් අය.    

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up, now. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. මා කථාව අවසාන 
කරන්නයි යන්ෙන්. 

ඒ රිපබ්ලිකන් පක්ෂෙය් අය ෙපොසිල ඉන්ධන භාවිතෙය් වඩාත් 
හිතමිතයන් බව කවුරුත් දන්නවා. ඒක ජාත්යන්තර වශෙයන්ම 
කවුරුත් දන්නවා. ඒ  නිසා ඇෙමරිකාව අවංකව ෙම් පිළිබඳව  
කියාත්මක ෙවනවාද නැද්ද කියන එක ගැන ෙලොකු පශ්නාර්ථයක් 
තිෙබනවා. They will have to prove themselves in the future. 

Thank you, Sir.   

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

 Order, please! Will an Hon. Member propose the 
Hon. Edward Gunasekara to the Chair? 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - திறன்கள் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 

I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 
take the Chair. 

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

 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு  எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

the Chair, and  THE HON. EDWARD GUNASEKARA  took the 
Chair. 

[අ.භා. 2.17] 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද  මටත් අවස්ථාවක් ලැබී 
තිෙබනවා ෙම් පැරිස් ගිවිසුම අපරානුමත කිරීමට ඉදිරිපත් කර ඇති 
ෙමොෙහොෙත් ඒ සම්බන්ධෙයන් අදහස් එකතු කරන්න.  

අපි දන්නවා, ෙගෝලීය උණුසුම ඉහළ යෑම මුළු මිනිස් 
සංහතියටම වන  බලපෑමක් කියලා.  පළමුවන වතාවට 1982 
වර්ෂෙය්දී එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය හරහා ෙම් පිළිබඳව රාජ්ය 
නායකයන් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ පටන් ෙගන, COP - 
Conference of Parties -පළමුවන සාකච්ඡාව  තිබුණා. ඊට පස්ෙසේ 
1992 වර්ෂෙය්දී Earth Summit  එක පැවැත්වුණා. එතැනදී තමයි 
ෙම් ගිවිසුමට මූලික වූ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් වුෙණ්. COP 1 සිට COP 
20  දක්වා විසි වතාවක් එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් ඉන්න 
රටවල්  එකසිය අනූතුනම  සහභාගි වුණා. ඊට පස්ෙසේ Kyoto 
සම්මුතියට ආවා. Kyoto සම්මුතියට එනෙකොට ඇෙමරිකාව චීනය, 
ඉන්දියාව යන පධාන රටවල් ඒ සම්මුතියට එකඟ වුෙණ් නැහැ. ඒ 
විශාල රටවල් ඒක පතික්ෙෂේප කළා. එදා ඇති වුණු එකඟතාව 
තමයි, 1982 වර්ෂෙය් ෙම් ෙලෝකෙය් තිබුණු උණුසුම ෙසන්ටිෙගඩ්  
එකකින් - plus one - සීමා කරන්නයි. නමුත් ඒ ෙගෝලීය උණුසුම 
සීමා කරන්න බැරි වුණා.  

2016දී ෙගෝලීය උණුසුම ඒ සීමාව ඉක්මවා ගිහින් තිෙබනවා. 
ෙම් උණුසුෙම් පශ්නය ඉතා විශාල පශ්නයක්.  ෙලෝක ඉතිහාසෙය් 
උණුසුම්ම වසර 2016 වසරයි. ලංකා ඉතිහාසෙය් උණුසුම්ම මාස 
ෙදක 2016 අෙපේල් මාසය සහ මැයි මාසයයි. ෙමය විශාල 
පශ්නයක්, විශාල ගැටලුවක්. ෙමය විෙශේෂෙයන්ම මුළු 
ෙලෝකයටම බලපානවා.  සාගරෙය් වතුර පමාණය ඉහළ යෑම 
නිසා විෙශේෂෙයන්ම ලංකාව වැනි දූපත්වලට ෙමය බලපානවා. 
ලංකාව වැනි කුඩා රටවලට ෙම් පශ්නයට මුහුණ පාන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමය කාෙග් වරදින් සිදු වුණත්, ෙම් පිළිබඳව 
ඇෙමරිකාව ඇතුළු විශාල රටවලට වග කීමක් තිෙබනවා.  

අලුත් සම්මුතියට කියන්ෙන් "plus two" කියලායි. 1982 
වසෙර් උණුසුමට ෙසන්ටිෙගේට් අංශක 2ක් එකතු කරලා ඒක 
සීමාවක් කර ගන්න තමයි  දැන් අලුතින් කියා කර ෙගන යන්ෙන්. 
1992 සිට 2015 දක්වා කාබන් විෙමෝචනය ගිගා ෙටොන් 21 සිට 
ගිගා ෙටොන් 32 දක්වා ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. තව විධියකට 
කිව්ෙවොත් කාබන් විෙමෝචනය සියයට 52කින් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව ෙබොෙහෝ සාකච්ඡා තිබුණත්, ෙම්ක තමයි 
යථාර්ථය.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙගෝලීය වායු දූෂණය ඉහළ ගිහින් 
තිෙබනවා, from 250 parts per million to 407 parts per 
million. තව විධියකට කිව්ෙවොත්, 1992 සිට 2015 දක්වා ෙගෝලීය 
වායු දූෂණය සියයට 61කින් ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. COP1 සිට 
COP20 කියන සමුළු සියල්ල පැවැත්වුණත් ඒ හරහා ෙම් 
තත්ත්වය අඩු ෙවලා නැහැ. ඒ පසු බිම තුළ තමයි, 2015 
ෙදසැම්බර් මාසෙය් 12වන දා ෙම් අලුත් පැරිස් සම්මුතිය පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කරලා කරුණු 3ක් පිළිබඳව එකඟතාවකට ආෙව්. 
පළමුවන කාරණය තමයි, ෙමය මනුෂ්යා විසින්ම ඇති කර ෙගන 
තිෙබන පශ්නයක් කියලා ෙලෝකෙය් හැම රටක්ම පිළිගැනීම.  
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ෙදවන කාරණය තමයි, ෙමය plus twoවලට සීමා කරන්න අපි 
සියලු ෙදනාම එකඟ වීම. තුන්වන කාරණය තමයි, එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක ඉෂ්ට කරන්නට ෙම් 
සමුළුෙව්දී හැම රටක්ම එකඟතාවකට පැමිණීම. ඒ නිසා අපට දැන් 
තිෙබන්ෙන්, එක්ෙකෝ තිෙබන උණුසුම ඒ මට්ටමින් පවත්වා ෙගන 
යන්නත්, අෙප් කාබන් විෙමෝචනය ඒ මට්ටෙම් තබා ගන්නත්,  
එෙහම නැත්නම් අනික් රටවල ඒ තත්ත්වය අඩු කරන්නත් කටයුතු 
කිරීමයි.  

ගිය සතිෙය් G20 සමුළුෙව්දී ඇෙමරිකාවයි, චීනයයි පකාශයක් 
කළා, ඒ අය ෙම් සම්මුතිය අනුමත කරලා තිෙබනවාය කියලා, that 
they have ratified the Paris Agreement. ෙම් රටවල් ෙදක 
පමණයි, ෙලෝකෙය් කාබන් විෙමෝචනෙයන් සියයට 35ක් 
කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 2016 අෙපේල් මාසෙය්දී රටවල් 175ක් එකඟ 
වුණා, ෙම් සම්මුතිය අනුමත කරන්නට. ලංකාව ෙම් සම්මුතිය 
අනුමත කරන බවට ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
2016 මැයි මාසෙය්දී අත්සන් තබා තිෙබනවා. එතෙකොට, සියයට 
39ක් කාබන් විෙමෝචනය කරන රටවල් 26ක් දැනටම ෙම් 
සම්මුතිය අනුමත කරලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම පැරිස් ගිවිසුම අනුමත කළාට පසුව අපි 
ෙමොනවාද කරන්න යන්ෙන්, ෙම් ගිවිසුම තුළ එකඟ වී තිෙබන 
ඉලක්ක ඉෂ්ට කරන්න අපි ෙමොනවාද කරන්න යන්ෙන් කියන එක 
පිළිබඳව කථා කරන්න ඉතිරි විනාඩි කිහිපය ෙයොදවන්න මා 
කැමැතියි. හැම රටක්ම ෙම් සම්මුතිය අනුමත කරනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් සම්මුතිය යථාර්ථයක් කිරීමට කියා දාමයක් සකස් 
කරන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා පතිපත්තියක් අවශ්යයි; උපායශීලි 
කමෙව්දයක් අවශ්යයි; සැලසුමක් අවශ්යයි. ඒ සැලසුම් එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට ෙදන්න අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. බසීලය, 
ඉන්දියාව, කැනඩාව, ඕස්ෙට්ලියාව ෙම් සම්මුතිය අනුමත කරලා ඒ 
අයෙග් සැලසුම් ඉදිරිපත් කළා. ඒ අ යෙග් සැලසුම්වලින් පැහැදිලි 
වනවා, ෙගෝලීය උණුසුමට තිෙබන සීමාව, plus two ඉක්මවා 
යනවා  කියලා. එම සැලසුම් පතික්ෙෂේප කරලා අලුතින් සැලසුම් 
ෙදන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  චීනෙය් ජනාධිපතිතුමා පකාශයක් 
කරමින් කිව්වා, "අපි ෙම්ක අත්සන් තබා තිෙබනවා, අපි ෙම් 
සීමාවන් ඉෂ්ට කරනවා, ඒ සම්බන්ධෙයන්  විෙශේෂෙයන්ම අපි 
කියා මාර්ග තුනක් ගන්න යනවා" කියලා. එයින් එකක් විධියට 
ඔවුන්ෙග් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් වර්ධන ෙව්ගය අඩු කරන්න 
යනවා කියලා ඒ අය කිව්වා. පසු ගිය වසර 20 තුළ සියයට 8ට, 
10ට වර්ධනය වුණු චීනෙය් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් වර්ධන 
ෙව්ගය සියයට 4ට, 6ට පමණ අඩු කරන්න ඔවුන් තීරණය කර 
තිෙබනවා. ෙමොකද, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදන ෙව්ගය වැඩිෙයන් 
වර්ධනය වන විට කාබන් විෙමෝචනය ඉෙබ්ටම වැඩි වනවා.    

චීනය "New Normal Gowth" කියලා සංකල්පය ඉදිරිපත් 
කරමින්  චීනෙය් ආර්ථිකය සියයට 4 -  6 අතර පමාණයකින් 
වර්ධනය කරන්න  එකඟ ෙවලා තිෙබනවා.  ඊට අමතරව "No 
Roof Left Behind" කියලා,  සෑම නිවසකම  සෑම වහළයකින්ම  
සූර්ය බල ශක්තිය නිෂ්පාදනය කිරීෙම්  වැඩ පිළිෙවළක්  චීනය 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. තුන්ෙවනුව හරිත පාකාරයක් 
ෙගොඩනැඟීම. ඒකට "Green Wall Policy" කියලා කියනවා. ඒ 
කියන්ෙන් කැලෑවල් ශීඝෙයන් වර්ධනය කිරීම. ඔවුන් දැනටමත් 
ෙහක්ෙටයාර් මිලියන 1.5ක් අලුතින් වගා කර තිෙබනවා. ලංකාව 
දිහා බැලුෙවොත් - මට පථමෙයන් කථා කළ මන්තීවරුන්ෙගන් 
අපට අසන්නට ලැබුණා පසු ගිය වසර 20 තුළ පමණක් අෙප් රෙට් 
වනාන්තර සියයට 40 ඉඳලා සියයට 18කට පමණ අඩු ෙවලා 

තිෙබන බව. අපි පරිසරය නැති කර ෙගන, නැති කර ෙගන යනවා. 
අපට ස්වභාව ධර්මෙයන් ලැබුණු ෙම් දායාදය අපි විනාශ කරමින් 
පවතිනවා.  

ෙම් රෙට් වැවිලි කර්මාන්තය තිෙබන බව අපි දන්නවා. 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය්ත් තිෙබනවා; රාජ්ය අංශෙය්ත් තිෙබනවා. ඒවා 
අලාභ ලබනවා. ඒවා අලාභ ලබන විට සමහර ෙවලාවට ෙසේවක 
අර්ථසාධක අරමුදලට මුදල් එකතු කරන්න බැරි වුණාම, නැත්නම් 
ලාභය අඩු වුණාම ෙම් ෙපෞද්ගලික සමාගම්  හුඟක් ෙවලාවට  ඒ 
වතුවල තිෙබන ගස් කපලා, ඒවා විකුණලා එම මුදල්වලින් ඒ 
අයෙග් ව්යාපාර කර ෙගන යන්න වෑයම් කරනවා. මම හිතන 
විධියට ෙමවැනි කියාවලියන් තහනම් කරන්න දැන් කාලය පැමිණ 
තිෙබනවා. Ravi Fernando has written an article to a paper 
published in November 2015 at the European University in 
Geneva on “Strategy to energize the UN Global Compact: 
Corporate Signatories to Impact the UN Sustainable 
Development Goals 2015-2030”.  He came up with a 
business and nation engagement matrix. ලාංකිකෙයක් ළඟදී 
කර තිෙබන ෙසොයා ගැනීම් අතරින්  සඳහන් කර තිෙබනවා, 
"ව්යාපාරයත් රජයත් එක ගමනක යන්න ඕනෑ" කියලා. ඒක 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක සම්බන්ධෙයන් ඔහු 
කමෙව්දයක් ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. ඒ කමෙව්දය තුළ එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක 17ක් ති ෙබනවා. එම 
ඉලක්ක 17න්  තුනක් ෙතෝරා ෙගන හරියටම ඒ ඉලක්ක තුනට 
ගිෙයොත් අපට එක්සත් ජාතීන්ෙග් තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක 
සම්පූර්ණ කරන්න විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් කාලය තුළ පැරිස් 
සම්මුතිය තුළ තිෙබන ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය පිළිබඳ සීමාව තුළ 
සිටින්නත් අපට පුළුවන් ෙවනවා. ඒ අයෙග් හත්වන ඉලක්කය 
විධියට සඳහන් කරනවා, අපි පුනර්ජනනීය බලශක්තියට යා යුතුය 
කියලා. මම හිතන විධියට  ෙම් ගිවිසුම අනුමත කළාට පස්ෙසේ 
අෙප් පතිපත්ති හදන ෙකොට අපි  පුනර්ජනනීය බලශක්තිවලට 
යන්න ඕනෑ.    

සූර්ය බල සංගාමය කියලා අෙප් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා  එදා solar power,  නැත්නම් සූර්ය බලශක්තිය 
ෙබදා හැරීෙම් කමෙව්දයක් ආරම්භ කළා.  දැන් අෙප් රෙට් නිවසක 
සූර්ය බලශක්තිය නිෂ්පාදනය කරනවා නම්,  net metering කියලා 
කමයක්  තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, අපි  නිවෙසේ සූර්ය බලෙයන් 
නිෂ්පාදනය කර භාවිත කරන බලශක්ති පමාණය අඩු කරලා තමයි 
අපට විදුලිබල මණ්ඩලෙයන්  බිලක් එවන්ෙන්. නමුත් 
සැප්තැම්බර් 6වැනි දා net accounting  කියලා අලුත් 
සංකල්පයකට අපි ගියා. එම සංකල්පය අනුව, අෙප් නිවෙසේ 
බලශක්තිය නිෂ්පාදනය කරනවා නම්,  අපි ඒ grid  එෙකන් භාවිත 
කරන බල ශක්ති පමාණය  අඩු කරලා අපට විදුලි බිල ලබා ෙදන 
එක පමණක් ෙනොෙවයි, වැඩිෙයන් බල ශක්තිය නිෂ්පාදනය 
කෙළොත් විදුලිබල මණ්ඩලෙයන් අපට ඒ සඳහා මුදලක් 
ෙගවන්නත් සූදානම් කියන එකයි. එක kilowatt hour එකකට 
රුපියල් 22ක් ෙගවන්න ඕනෑ කියන ෙම් අලුත් සංකල්පය, වැඩ 
පිළිෙවළක් හැටියට සැප්තැම්බර් මාසෙය් 06 වැනිදා ඉඳලා  
කියාත්මක කරන්න අෙප්  රජය  පටන් ෙගන තිෙබනවා.  

අප තවත් අදහසකට යනවා. ඒකට කියන්ෙන්, "net plus" 
කියලායි. ඒ කියන්ෙන් කර්මාන්ත ශාලාවක් තිෙබනවා නම්, ඒ 
කර්මාන්තශාලාව තුළ  සූර්ය බලෙයන් පුනර්ජනනීය බලශක්තිය 
ඇති කරන්නට අපට පුළුවන් නම්, ඒ බලශක්තිය විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් grid එකට විකුණන්න  පුළුවන්. 2020දී  නිවාසවල 
වහලවල් හරහා සූර්ය බලෙයන් ෙමගාෙවොට් 200ක් නිෂ්පාදනය 
කරන්න අප සැලැස්මක් සකස් කරලා තිෙබනවා. 2025 වන ෙකොට 
ෙමගාෙවොට් 1,000ක් දක්වා ඒ සැලැස්ම ඉදිරියට ෙගන යන්න අප 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. 
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ඊට  අමතරව අෙප් රෙට් ෙපොදු පවාහනය ගත්ෙතොත්, ෙපොදු 
පවාහනයට භාවිත කරන එන්ජින් hybrid ෙහෝ electric ෙවන්න 
ඕනෑ. ෙපෞද්ගලික පවාහනයට භාවිත කරන එන්ජින් 
අනිවාර්යෙයන්ම electric ෙහෝ hybrid ෙවන්නට ඕනෑ. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පවතින රජෙය් බදු පතිපත්තිය පිළිබඳව රජය 
නැවත සිතා බලන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම  solar farms ඇති 
කරන්නට අෙප් රජෙය්  නව  අය වැය තුළින්  අලුත් අදහස් 
ඉදිරිපත් ෙව්වි කියලා  මා හිතනවා.  වාහනවලට ෙතල් භාවිත 
කිරීෙම්දී සහනාධාර  දීම ෙම් පැරිස් ගිවිසුම හරහා නුසුදුසුයි කියලා 
මා පකාශ කරන්නට ඕනෑ.  පැරිස් ගිවිසුම අත්සන් කරපු රටවල් 
ෙතල්වලට සහනාධාර  ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙදවැනුව ජලය 
ගැන, -  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
තව විනාඩියකින් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු 

නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මා අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   

හයවැනි ඉලක්කය ය  ටෙත් ජලය ගැන සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා. අෙප් රට, ජලය හිඟ රටක් ෙනොෙවයි. නමුත් ෙලෝකෙය් 
හුඟක් රටවල ජලය හිඟයි. ඒ අයට ෙබොන්න වතුර නැහැ. නමුත් 
සමහර රටවලට ඒ අයෙග් සංවර්ධන හා ආර්ථික කටයුතු කිරීමට 
ජලය නැහැ. නමුත් අපට ඒ අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. නමුත් 
අපට තිෙබන පිරිසිදු ජලය පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් වකුගඩු ෙරෝගය - CKD  - පැතිෙරමින් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙගොවීන්ට රසායනික  ෙපොෙහොර ෙවනුවට මුදල් 
ෙදන්න අෙප් රජය තීරණය කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට ෙගොවි 
මහත්වරුන්ට ඔවුන්ෙග් ෙගොවිතැන් කටයුතු සඳහා  පරිසරයට සුදුසු 
ෙද් ලබා ගන්නට පුළුවන්.  Nanotechnology භාවිතෙයන් ෙම් 
රසායනික ෙපොෙහොර ෙකළින්ම ගහක මුලට යවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද  කියලා  SLINTEC ආයතනෙයන් කමෙව්දයක් 
ෙහොයාෙගන තිෙබනවා. ඒ, කමෙව්දය ෙහොයාෙගන තිෙබන්ෙන් 
ලංකාෙව් විද්යාඥයන්. ෙම් කමෙව්දය අප සාර්ථක කර ගත්ෙතොත් 
ෙම් පශ්නයත් අපට සෑෙහන දුරට අවසන් කර ගන්න පුළුවන්.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් ෙමම 
කාරණය ගැනත් මා කියන්නට ඕනෑ. අෙප් කැලෑ පෙද්ශය අපි වැඩි 
කර ගන්නට ඕනෑ. කැලෑ පෙද්ශය වැඩි කර ගන්නට අපට කමෙව්ද 
අවශ්යයි. ගස ්කැපීම ගැන නැවතත් අප කල්පනා කරන්නට ඕනෑ. 
ෙමොනවාද, අපි ෙම් කරන්නට යන්ෙන්? අෙප් රෙට් ගස් කපනවා. 
නමුත් සමහර රටවල ගස් වැඩිපුර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් 
කර්මාන්ත ආරක්ෂා කර ගන්නට නම්  සමහර ෙවලාවට අපට ඒ 
රටවල්වලින් ගස් ආනයනය කර ගන්න ෙව්වි. ෙම් කාරණා ගැන 
අපට අලුත් විධියට සිතන්නට ෙවනවා.  

මා අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණය ගැනත් කියන්නම්.  ෙම් 
පැරිස් ගිවිසුම අප අනුමත කළා විතරක් ෙනොෙවයි,  ඒ ගිවිසුම 
සාර්ථක කර ගන්නට අවශ්ය  පතිපත්ති  දැනටමත් අෙප් රජය  
සකස් කරලා තිෙබනවා. අෙප් ගරු අගමැතිතුමාත්, නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව්  ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමන්ලා 
පටන් ෙගන තිෙබන ෙම් කියාදාමය ඉදිරියට ෙගන යන්න හැම 
ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය අපට  අවශ්ය වන බවත් සඳහන් කරමින් මා 
නිහඬ වනවා. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමා.   

 
[අ.භා. 2.34] 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - திறன்கள் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පැරිස් ගිවිසුම අපරානුමත 

කිරීම පිළිබඳ ෙයෝජනාව  අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතියට 
ඉදිරිපත් කිරීම සුවිෙශේෂ පියවරක් හැටියට අප සියලු ෙදනාම 
ෙද්ශපාලන ෙබ්දෙයන් ෙතොරව දකින්න ඕනෑ. ෙම් කටයුත්ත 
කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා රාජ්ය නායකයා හැටියට පමණක් 
ෙනොෙවයි, පරිසර ඇමතිවරයා හැටියටත් විශාල උනන්දුවක් 
දක්වලා තිෙබනවා. අෙපේල් මාසෙය් 22 වැනි දා ශී ලංකාව ෙවනත් 
රටවල් 175ක් සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා නිව්ෙයෝර්ක් නගරෙය්දී ෙම් 
සම්මුතියට අත්සන් කිරීම අප ලැබූ විශාල ජයගහණයක් හැටියටයි 
මම දකින්ෙන්. අද පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙම් සම්මුතියට අනුමැතිය 
දීෙමන් අනතුරුව 55-55 කියන ඉලක්කයට යන්න අපට අවස්ථාව 
ලැෙබනවා. ෙමය කියාත්මක කරන්න ඉස්ෙසල්ලා රටවල් 55ක් 
අත්සන් කරලා ෙම් සම්මුතිය භාර ගන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
වැඩිෙයන්ම පරිසරය දූෂණය කරන රටවල් 55 ඒ සම්මුතිය භාර 
අරෙගන ඒකට එකඟ වන්න ඕනෑ. ෙලෝකෙය් ආර්ථික වශෙයන් 
බලවත්ම රටවල් ෙදක අතුරින් ඇෙමරිකාව තමයි පළමුෙවනි 
තැන දිනා ෙගන තිෙබන්ෙන්. ජපානය ඉක්මවා ගිහිල්ලා දැන් 
චීනය තමයි ෙදෙවනි ස්ථානෙය් ඉන්ෙන්.  

ඊෙය්-ෙපෙර්දා G20 සමුළුෙව්දී ෙම් රටවල් ෙදෙක් පධානීන් - 
ජනාධිපතිවරු- ෙදපළ විසින් ෙම් "සම්මුතිය භාර ගන්නවා" කියලා 
නිල පකාශයක් කළ ආකාරය අපි දැක්කා. මම හිතන්ෙන් ෙබොෙහෝ 
දුරට දැන් අපට 55-55 කියන ඉලක්කය සම්පූර්ණ කිරීමට ඉඩ 
අවස්ථා තිෙබනවා. ෙකොෙහොම වුණත්, 2020 වර්ෂය වනෙකොට 
ෙම් සම්මුතිය කියාත්මක වනවා. ෙම් සම්මුතියට තවම අත්සන් 
කරලා නැති රටවල් කීපයක් තිෙබනවා. මම කලින් කිව්වා වාෙග් 
රටවල් 175යි දැනට එය අත්සන් කරලා තිෙබන්ෙන්. අනික් 
රටවල පධානීන්ෙග් අත්සනුත් ගන්න ලබන අවුරුද්ෙද් අෙපේල් 22 
වන ෙතක් කල් තිෙබනවා. දකුණු ආසියාෙව් සෑම රටක්ම ෙම් 
සම්මුතියට අත්සන් කරලා අවසන්. නමුත්, සම්මුතිය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය 
ගන්න ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් පථම වතාවට ශී ලංකාව. ඒ 
කටයුත්ත කිරීම පිළිබඳව ඇත්ත වශෙයන්ම අපට ආඩම්බර වන්න 
පුළුවන්.  

මට ලැබී තිෙබන කාලය ෙබොෙහොම සීමිත නිසා ඉතිරි විනාඩි 
කීපය තුළදී පරිසර ඇමතිවරයා හැටියට ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා ජනාධිපති ධුරය ෙහබවූ ෙකටි කාලය තුළදී පරිසරය 
ආරක්ෂා කරන්න අරෙගන තිෙබන සුවිෙශේෂ පියවර ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට උපෙයෝගී කර ගන්න මම 
කැමැතියි. පළමුෙවන් "ශී ලංකා ෙනක්ස්ට් - නීලහරිත යුගයක්" 
කියන ඒ වැඩසටහන එතුමා එළිදැක්වූවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
අවුරුද්ෙද් ඔක්ෙතෝබර් 17 සිට 19 දක්වා බණ්ඩාරනායක 
අනුස්මරණ ජාත්යන්තර සම්මන්තණශාලාෙව්දී ෙද්ශීය හා 
විෙද්ශීය විෙශේෂඥයන්ෙග් හා විද්වතුන්ෙග් සහභාගිත්වෙයන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සම්මන්තණයක් හා පදර්ශනයක් පවත්වන්නත් දැන් කටයුතු 
සූදානම් කරලා තිෙබනවා. කලින් අපි කිව්වා, එතුමා "පැරිස් 
ගිවිසුම" අත්සන් කළා කියලා. ඒ වාෙග්ම ශී ලංකාෙව් අෙප්ක්ෂිත 
ෙද්ශීයවම තීරණය කරන ලද දායකත්වය ඉදිරිපත් කරන්නත් 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2016 වර්ෂෙය් "ජගත් පරිසර 
දිනය" නියම කර ගනිමින් "පරිසර සතිය" පකාශයට පත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව "වන ෙරෝපා වැඩසටහන 2016" හඳුන්වා 
දීෙමන් ෙම් සඳහා තවත් ඉදිරි පියවරක් ෙගන තිෙබනවා. ඉදිරි 
වර්ෂ තුනක කාලය තුළදී රෙට් වන ආවරණය සියයට 32 දක්වා 
වැඩි කර ගැනීෙම් ඉලක්කය සම්පූර්ණ කිරීම තමයි අෙප් අදහස 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම "නීලහරිත ලස්සන ලංකා" ගම්මාන 
වැඩස ටහන යටෙත් ගම්මාන 10,000ක් සම්බන්ධ කර ෙගන 
පරිසර හිතකාමී ෙද්ශගුණික විපර්යාස සඳහා සංෙව්දී වූ පජාවක් 
සමඟ තිරසාර ආර්ථික සංවර්ධනයක් සහිත ලස්සන ගම්මාන බිහි 
කිරීම තමයි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ හරහා අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම සෑම දිස්තික්කයකම පරිසර සමුළු 
පැවැත්වීමත් කරනවා. ඊට උදාහරණයක් මම කියන්නම්.  

මම කළුතර දිස්තික්කෙය් සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් 
සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරන නිසා ෙම් පිළිබඳව දන්නවා. 
අපි සෑම මාසයක් පාසාම රැස් වනෙකොට පරිසරය පිළිබඳව විෙශේෂ 
ඉදිරිපත් කිරීමක් ඒ නිලධාරින්ට කරන්න ඉඩ අවස්ථාව දීලා 
කළුතර දිස්තික්කය තුළ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
සමාෙලෝචනයට ලක් කරනවා. ෙම් සියල්ලටම උපෙදස් ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන් ජනාධිපතිතුමාෙගන්; ජනාධිපති කාර්යාලෙයන්. 
එතුමාට අෙප් නිෙයෝජ්ය ඇමති අනුරාධ ජයරත්න තරුණ මහතා 
ෙලොකු හයියක් ෙදනවාය කියන එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

හරිත ෙද්ශගුණ අරමුදල - Green Climate Fund - ෙවත 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම, අපදව්ය කළමනාකරණය හා වන 
විනාශය පිටුදැකීම තුළින් හරිතාගාර වායු විෙමෝචනය අවම කිරීෙම් 
වැඩසටහන් - REDD-plus - කියාත්මක කිරීම, හරිත ෙගොඩනැඟිලි 
නිර්මාණය සඳහා මාර්ෙගෝපෙද්ශ සකස් කිරීම, සූර්ය බල සංගාමය 
වැඩසටහන, නීලහරිත නෙවෝත්සාහක ෙල්කම් කාර්යාලයක් - 
BlueGreen  Initiative Secretariat - ස්ථාපිත කිරීම, ආගන්තුක 
ආකමණශීලී ජීව විෙශේෂ පිළිබඳ ජාතික පතිපත්ති උපාය මාර්ග හා 
කියාකාරී සැලැස්ම එළිදැක්වීම, අෙප්ක්ෂිත ෙද්ශීයවම තීරණය 
කරන ලද දායකත්වයන් සඳහා ෙපර සූදානම් කියාත්මක කිරීම, 
කියාත්මක සැලසුම් පිළිෙයළ කිරීම, ෙවරළ සංරක්ෂණය සඳහා 
අන්තර්ජාතික ෙවරළ පවිතතා දිනය සැමරීම හා ජාතික සමුදීය 
සම්පත සුරැකීෙම් සතියක් 2016 වර්ෂෙය් සැප්තැම්බර් 17 සිට 23 
ෙවනි දා දක්වා -ඊ ළඟ සතිෙය්-කියාත්මක කිරීම, ඒ වාෙග්ම 
පරිසර හිතකාමී ෙනොවන ඇසබ්ැසේටොස ්ආනයනය හා භාවිතය ශී 
ලංකාව තුළ තහනම් කිරීමට තීරණය කිරීම -ගිය සතිෙය් රැස්වූ 
කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් ජනාධිපතිතුමාෙග් අත්සනින් ඉදිරිපත් 
කරපු ඒ කැබිනට් පතිකාවට අනුමැතිය දුන්නා- වැනි වැඩ පිළිෙවළ 
රාශියක් ෙබොෙහොම වුවමනාෙවන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
නායකත්වය දීලා අප රට තුළ ෙම් වනෙකොටත්  කියාත්මක 
කරන්න එතුමා නිරන්තරෙයන්ම සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙම් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි නායකත්වයක් දීම 
පිළිබඳව එතුමාට විෙශේෂෙයන් අපි ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ.  

සමහරු අහනවා, "ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට ෙම් 
තරම් ජාත්යන්තර පිළිගැනීමක් ලැබිලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද?" 
කියලා. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් අවංකව, වුවමනාෙවන් හා හදවතින් 
කරන නිසා තමයි එතුමාට වි ශාල ජාත්යන්තර පිළිගැනීමක් ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන්. තමන් සතු බලතල ස්ෙව්ච්ඡාෙවන්ම ෙදන්න ඉදිරිපත් 

වන ෙවන රටක නායකෙයක් අපි මෑත ඉතිහාසෙය් දැකලා 
තිෙබනවාද? ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් සමහර ව්යවස්ථා ජන මත 
විචාරණයකින් ෙතොරව ෙවනස් කරන්න බැහැයි කියලා 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් තමයි කිව්ෙව්. ඉතින්, ෙම් වාෙග් ෙද්වල් 
කරන ෙකොට ඇත්ත වශෙයන්ම එතුමාට තිෙබන පිළිගැනීම වැඩි 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මම කියන්න ඕනෑ, අපි,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
මෙග් කථාව මම දැන් අවසන් කරන්නම්.  

ඇත්ත වශෙයන්ම “Ceylon Tea” කියන්ෙන්, අෙප් රෙට් 
තිෙබන පසිද්ධම නිෂ්පාදනයක්. “Ceylon Tea” කියන 
නිෂ්පාදනය නිසා ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කරන ෙත්වලට "ඕෙසෝස් 
හිතකාමී ලාංඡනය" ඇතුළත් කිරීෙම් අයිතිය ලැබී තිෙබනවා. 
ෙනොෙයකුත් රටවල් ෙත් නිෂ්පාදනය කරනවා. හැබැයි, ෙමෙතක් 
අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන ෙත්වලට පමණයි “Ozone Friendly 
Pure Ceylon Tea” logo එක, නැත්නම් "ඕෙසෝන් හිතකාමී 
ලාංඡනය" සම්බන්ධ කරන්න අයිතිය ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක 
වුෙණ්, ''මීතයිල් ෙබෝමයිඩ්'' කියන රසායනික දව්ය ඉවත් කරලා ඒ 
සඳහා ස්වභාවික විකල්පයක් ෙයොදන්න ෙත් 
පර්ෙය්ෂණායතනෙයන් පරීක්ෂණ කටයුතු කරලා පියවර ගත් 
නිසයි. අපි ෙම් වෙග් ෙද්වල් කරලා ජාත්යන්තරෙය් නමක් 
දිනාෙගන තිෙබනවා වාෙග්ම රටට කීර්තියක් අත්කර දී තිෙබනවා.  

ෙම් අවුරුද්ෙද් ඔක්ෙතෝබර් 27වැනි දා NSBM හරිත 
විශ්වවිද්යාලය ජනාධිපතිතුමාෙග් අතින් විවෘත කරන්න මම දැන් 
සියලුම කටයුතු සූදානම් කරලා තිෙබනවා. ආසියාෙව්ම පළමුවැනි 
හරිත විශ්වවිද්යාලය හැටියට අධ්යාපනය පැත්ෙතනුත් කටයුතු 
කරන්න, ජනාධිපතිතුමාෙග් එම සංකල්පය ෙම් රට තුළ තව 
දුරටත් කියාත්මක කරන්න, ඒ වාෙග්ම ආදර්ශයක් හැටියට මුළු 
ෙලෝකයටම ෙපන්වන්න අපි ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවාය කියන 
එකත් ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරමින්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
ෙමම විෂය පිළිබඳව ෙගන තිෙබන උනන්දුව සහ ඉදිරිෙය්දී 
දක්වන උනන්දුව පිළිබඳවත් එතුමාට මෙග් පණාමය සහ ස්තුතිය 
පුදකර සිටිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු අරවින්ද් කුමාර් මන්තීතුමා. 

 
[பி.ப. 2.45] 
 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நீங்கள் 

எனக்கு அளித்த இந்த வாய்ப் க்கு நன்றி கூ கின்ேறன். 
இன்  சுற்றாடல் ெதாடர்பான பாாிஸ் ஒப்பந்தம் 
சம்பந்தப்பட்ட விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  பல ம் தம  
க த் க்கைளத் ெதாிவித்  வ கின்றார்கள். இந்த 
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ஒப்பந்தத்ைதப் ெபா த்தளவிேல, இ  உலகளாவிய ாீதியில் 
க்கியத் வம் வாய்ந்த ஓர் ஒப்பந்தமாக இ க்கின்ற . 

ஏெனனில், ஐக்கிய நா கள் சைபயிேல அங்கம் வகிக்கும் 193 
நா களில் இ வைர 175 நா கள் அவற்றின  ஒப் தைல 
அதற்கு அளித்தி க்கின்றன. அந்த வைகயிேல பார்க்கும்ேபா  
ஒ  சில நா கைளத் தவிர அைனத்  உலக  நா க ம் இந்த 
ஒப்பந்தத்திற்குச் சார்பாகத் தங்கள  சம்மதத்ைதத் 
ெதாிவித்தி ப்பைதக் காணலாம். அந்த வைகயில் உலக 
நா கேளா  இைசந்  நா ம் இந்த ஒப்பந்தத்தில் 
ைகச்சாத்தி வ  ெபா த்தமான நடவ க்ைகயாக இ க்கு 
ெமன்ப  என  நிைலப்பாடாகும்.  

எம  நாட் ேல இன்  பல்ேவ  வைகயில் சூழல் 
மாசைடந்  வ வைதக் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි 

මහතාෙග් නම  මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි මන්තීතුමා  දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා.   

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

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි  මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 
      Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA  left the Chair, 
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you may continue.  

 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
விேசடமாக சுனாமி அனர்த்தத்தின் பின்னர் எம  நாட் ன் 

காலநிைலயிேல பாாிய மாற்றத்திைன நாங்கள் 
பார்க்கின்ேறாம். சூழைலப் ெபா த்தளவி ம் பாாிய 
மாற்றத்ைத நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். இவ்வா  பல்ேவ  
மாற்றங்கைள இப்ேபா  நாங்கள் சந்தித்  வ கின்ேறாம். 
அேதேநரத்தில், இந்த ஒப்பந்தத்தின் பின்னர் எம  நாட் ேல 

ைரச்ேசாைல அனல் மின்நிைலயம் ேபான்றவற்ைற அைமக்க 
யாமல் ேபாகும். ஏெனனில், சூழல் மாசைட ம் வைகயிேல 

ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் திட்டங்கள், சுற்றாடல் ெதாடர்பான 
பாாிஸ் ஒப்பந்தத்திற்கு ரணாக இ க்குெமன்ற 
காரணத்தினால் எங்களால் அவ்வா  ெசய்ய யாமற் 
ேபாகும். 

 இன்  எம  நாட் ள்ள திகளிேல மிக அதிகமான 
வாகனங்கள் ஓ கின்றன. திகள் தாங்க யாத அள க்கு 
வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக அதிகமாகிவிட்ட . இந்த 
வாகனப் ேபாக்குவரத்தி டாக ெவளிேயற்றப்ப ம் 
மாசைடந்த ைகயின் காரணமாகச் சூழல் மிக ேமாசமாகப் 
பாதிப் க்குள்ளாகின்ற . எனேவ, வளர்ந் வ ம் ஒ  நா  
என்ற வைகயிேல எம  நாட் ல் வாகனங்கள் அைனத் ம் 
எதிர்காலத்தில் ஒன்றில் மின்சாரம் லமாகேவா அல்ல  
'ைஹபிறிட்' எனப்ப ம் கலப்  ைறயில் உ வாக்கப்பட்ட 
அதாவ , 'ெபற்ேறால்' மற் ம் 'பற்றறி' லமாகேவா 
இயங்கும் வாகனங்களாக இ க்க ேவண் ம். 'ைஹபிறிட்' 
வாகனங்கைளப் பாவைனக்கு உட்ப த் வ  
எதிர்காலத்திேல நல்ல பயைனத்த ம் என்ப  என  
க த்தாகும்.  

அ த்ததாக, காட் த் தீ எம  நாட் ன் இன் ெமா  
ேமாசமான தைலெய த்தாக மாறிப்ேபாயி க்கின்ற . 
அவ்வப்ேபா  விஷமிகள் கா கைளத் தீ ைவத் க் 
ெகா த் வத டாக எம  இயற்ைக வளம் ண க்கப் 
ப கின்ற ; நாசமாக்கப்ப கின்ற . ஆகேவ, இந்தக் காட் த் 
தீயினால் ஏற்ப ம் அனர்த்தத்ைதக் குைறப்பதற்குக் 
க ைமயான நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் என்  நான் இந்த 
உயாிய சைபயிேல வ த்திக் கூற வி ம் கின்ேறன். 
விஷமிகளின்  ெபா ேபாக்குக்காக அவர்களினால் காட் த் 
தீ ஏற்ப த்தப்ப கின்ற . அவ்வா  ெபா ேபாக்குக்காகக் 
காட் த்தீைய ஏற்ப த் பவர்கள் அதன் அனர்த்தத்ைதப் 
பற்றி, தீைமையப்பற்றி ேயாசிப்பதில்ைல. தங்களின் சுய 
சந்ேதாஷத் க்காக இவ்வா  காட் த்தீைய ஏற்ப த்திவிட்  
அத டாகக் குளிர்கா ம் தன்ைமேய இவர்களிடம் 
காணப்ப கின்ற . ஆகேவ இவ்வாறான விஷமிகைளத் 
தண் ப்பதற்குக் க ைமயான வைகயிேல சட்டங்கள் 
இயற்றப்பட ேவண் ம்; சட்டத்திேல க ைமயான சரத் க்கள் 
உள்வாங்கப்பட ேவண் ம். அவ்வா  ெசய்தால் மாத்திரேம 
காட் த் தீயி ந்  எம  நாட்ைடப் பா காக்கக்கூ யதாக 
இ க்கும்.  

How many more minutes do I have, Sir? 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
You have one more minute. 
 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Sir, I need at least two more minutes. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Okay.  
 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
இதற்குப் றம்பாகத் ெதாழிற்சாைலகள் பற்றி ம் குறிப்பிட 

ேவண் யி க்கின்ற . அதாவ , எம  நா  விவசாய நா  
மாத்திரமல்ல, ஒ  ைகத்ெதாழில் நாடாக ம் இ க்கின்ற 
ப யால் ெதாழிற்சாைலகளி ந்  ெவளிேய கின்ற 
அதிகளவான ைகயினா ம் எம  சூழல் மாசைடகின்ற . 
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அேதேநரம் எம  நாட் ல் இயற்ைகப் பசைளையக் 
ைகவிட் ச் ெசயற்ைக ைறயிலான பசைளகைளப் 
பாவிப்பதிேலேய இப்ெபா  அதிக ைனப் க் 
காட்டப்ப கின்ற . இவ்வா  ெசயற்ைக ைறயிலான 
பசைளகைள எம  பயிர்ச்ெசய்ைகக்காகப் பாவிக்கும்ேபா  
மண் மற் ம் சூழல் மாசைடகின்ற ; வளங்கள் 
குைறவைடகின்றன. அத் டன் பல்ேவ  கி மிநாசினிக ம் 
கூட எம  நாட் ன் சூழல் மாசைட க்குத் ைண 
ேபாகின்றன. அேதேநரம் எம  விவசாயப் பயிர்கள் 
இவ்வாறான ெசயற்ைக ைறயிலான கி மிநாசினிக க்கும் 
ெசயற்ைக ைறயிலான உரங்க க்கும் பழகிப் 
ேபாயி க்கின்றன. ஆகேவ, இதி ந்  வி படேவண் ம். 
இதி ந்  வி பட்டால் மாத்திரேம நாங்கள் சூழல் 
மாசைடதைலத் த க்கக்கூ யதாக இ க்கும்.  

இன்   நாட் ேம உஷ்ணத் டன்கூ ய மாசைடந்த 
ஒ  சுற்றாடல் நிைலைமைய நாங்கள் சதாகால ம் 
பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . வளிமண்டலம் ன்னைர 
விட மிக அதிகமான ெவப்பத் டன் கூ யதாக இ க்கின்ற . 

ன்ெபல்லாம் இந்தள க்கு ஓர் உஷ்ண நிைலைம 
காணப்படவில்ைல என்பைத நாங்கள் உணர்கின்ேறாம். 
ஆனால், இதற்கும் காரணம் வளிமண்டலம் 
உஷ்ணமைடந்தி ப்ப தான். இன்  விண்ெவளியில் 
காணப்ப ம் 'ஓேசான்' படலம் குைறவைடந்  
ெசல்கின்றெதன் ம் அதனால் சூாிய ெவளிச்சம் ேநர யாகப் 

மிையத் தாக்குெமன் ம் விஞ்ஞானிகள் 
பய த்திக்ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, நாங்கள் 
இவ்வாறானவற்றி ந்  தப்பிக்கேவண் ம்; இவ்வா  
இயற்ைக மாற்றமைடவத டாக ஏற்ப கின்ற 
ெக தல்களி ந்  நாங்கள் எம்ைமக் காப்பாற்றிக்ெகாள்ள 
ேவண் ம். எனேவ, இதற்குத் தகுந்த நடவ க்ைககைள 
எ ப்பத டாக ம் இப்ப யான ஒப்பந்தத்ைத 
ேமற்ெகாள்வத டாக ம் நாங்கள் அந்த இலக்ைக ேநாக்கி 
ஓரள க்ேக ம் ேபாக ெமன்  கூறிக்ெகாண் , 
சந்தர்ப்பமளித்த அைவத் தைலவ க்கு மீண் ம் நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். வணக்கம். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Mylvaganam 

Thilakarajah. You have six minutes. 
 
[பி.ப. 2.53] 

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

இந்த உச்ச சைபயிேல மிக க்கியமான ஒ  விவாத விடயம் 
ன்ைவக்கப்பட் ப்ப  மகிழ்ச்சியளிக்கின்ற . ேநற்  
ன்தினம் இச்சைபக்குக் ெகாண் வரப்பட் ந்த ேமாட்டார் 

ேபாக்குவரத் த் ெதாடர்பான சட்டத் தி த்த 
விவாதேவைளயில், இந்த உள்நாட்  த்தம் இன் ம் 

வைடயவில்ைல என் ம், ைறயான திப் 
ேபாக்குவரத் க் கலாசாரத்ைத நாங்கள் ெகாண் வராத வைர 
ெதாடர்ந் ம் தவைண ைறயில் உயிர்கைளக் கா ெகாள் ம் 
உள்நாட்  த்தெமான்ைற இந்த நாட் ல் நாம் எதிர்ெகாள்ள 

ேவண் யி க்கும் என் ம் குறிப்பிட் ந்ேதன். அதன் 
ெதாடர்ச்சியாகேவ இன்ைறய என  உைரையத் 
ெதாடரலாெமன நிைனக்கின்ேறன்.   

ேபாக்குவரத்  விபத் க்களி டாக எவ்வா  ஓர் 
உள்நாட்  த்தம் ெதாடர்ச்சியாகக் ெகாண்  
நடாத்தப்ப கின்றேதா, அ ேபால் இந்தக் காலநிைல 
மாற்றெமன்கின்ற காரணி டாக ன்றாம் உலகப் 
ேபாெரான்  நிகழக்கூ ய அபாயம் இந்தப் ேகாளத்திற்ேக 
வந்தி க்கின்ற  என்ப தான் உண்ைம. ஏற்ெகனேவ தலாம் 
உலகப்ேபார், இரண்டாம் உலகப்ேபார் என ேநர யாக 
நா க க்கிைடேய சண்ைட நிகழ்ந்த காலம் ேபாய், 
தண்ணீ க்காக உலகம் வ ேம ஒ  ேபாைர 
எதிர்ெகாள் ம் அபாயம் இப்ெபா  உ வாகிக் 
ெகாண் க்கின்ற . அதைன உணர்ந் ெகாண்ட உலக 
நா கள் கடந்த ஆண்  பாாிஸ் நகாிேல ஒன் கூ , ேகாள 
ாீதியாக எவ்வா  இந்தக் காலநிைலப் பாதிப்பி ந்  
வி ப வ  என்ப  சம்பந்தமாக ம், எதிர்காலச் 
சந்ததிக க்கு இந்த உலகின் வளங்கைள மீதம் ைவப்பதற்கும் 
அவர்கள  வளமான வாழ் க்குமாக எவ்வா  சூழைலப் 
பா காப்ப  என்ப  ெதாடர்பாக ம் ஆராய்வதற்கான ஒ  
மாநாட் ைன நடத்தி, இந்தக் காலநிைலப் பா காப் த் 
ெதாடர்பாக ஒ  மிக க்கியமான தீர்மானத்ைத 
நிைறேவற்றியி க்கின்றன.  

அந்த மாநாட் ேல கலந் ெகாண்டவெரன்ற வைகயிேல 
எம  நாட் ன் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் மிக க்கியமான 
காாியம் ஒன்ைறச் ெசய்தி க்கின்றார். ெவ மேன 
ெவளிநாட் க்குச் ெசன்  அந்த மாநாட் ல் பங்குபற்றி 
அதைன ஓர் உல்லாசப் பயணமாக மாத்திரம் மாற்றிவிடாமல், 
எம  நாட் க்கு அந்த எண்ணக்க ைவக் ெகாண் வந் , 
எல்ேலா க்கும் அைழப்  வி த் , பண்டாரநாயக்க 
ஞாபகார்த்த சர்வேதச மாநாட்  மண்டபத்தில் அதற்கான 
ஆரம்ப நிகழ் கைள ஒ ங்குெசய் , அந்த நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்ைத இலங்ைகயில் நைட ைறப்ப த் வதற்கான 
ஏற்பா கைளச் ெசய்தி ந்தார். அந்த நிகழ்வில் கலந்  
ெகாண்டவெனன்ற வைகயில், சூழல் பா காப் த் 
ெதாடர்பாக, காலநிைலப் பராமாிப் த் ெதாடர்பாக நம  
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் காட் கின்ற ஆர்வ ம் அதற்காக 
உலக நா கேளா  ஒன்றிைணந்  எவ்வா  எம  
பங்களிப்ைபச் ெசய்ய ம் என்ப  சம்பந்தமாக அவர் 
ஆற்றிய உைர ம் அவர் ன்ென த் க்ெகாண் க்கும் 
ேவைலத்திட்டங்க ம் மிக க்கியமானைவ என்பைத நான் 
நன்கு உணர்ந்தி க்கின்ேறன்.  

கடந்தவாரம் நா  வ மாக solar power 
எனப்ப கின்ற சூாிய சக்தி லம் மின்சாரம் உற்பத்தி 
ெசய்கின்ற ெதாழில் ட்பத்தில் எவ்வா  எல்ேலா ம் 
பங்ேகற்கலாம் என்ப  சம்பந்தமாக ஒ  ேவைலத்திட்டத்ைத 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் ஆரம்பித்  ைவத்தி க்கின்றார். 
சூாிய சக்தி லம் மின்சாரம் உற்பத்தி ெசய்வ  ெதாடர்பாகப் 
பாகிஸ்தான் பாரா மன்றம் ஒ  தீர்மானம் எ த் , அந்தப் 
பாரா மன்றக் கூைரகளில் சூாிய சக்தி மின்சார 
உற்பத்திக்கான உபகரணங்கைளப் ெபா த்தி, மின்சாரத்ைத 
உற்பத்தி ெசய்  பாரா மன்றப் பாவைனக்கும் இதர 
அ வலகங்க க்கும் வழங்குகின்ற ைற பற்றி நான் இதற்கு 

ன்னர் இந்தப் பாரா மன்றத்தில் உைரயாற்றியி க் 
கின்ேறன். அந்தத் தகவல் கவனத்திெல க்கப்பட் , நம  
பாரா மன்றக் கூைரக ம் சூாிய சக்தி லம் மின்சாரம் 
உற்பத்தி ெசய் ம் கூைரகளாக விைரவில் மாறவி க்கின்றன 
என்ற ெசய்திைய பிரதி அைமச்சர் அவர்கள் என்னிடம் 
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[ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර්  මහතා] 
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ெதாிவித்தி ந்தார். இ  மிக ம் மகிழ்ச்சிக்குாிய ெசய்தியாகும். 
இ ேபான்ற நைட ைற சார்ந்த, காலநிைல மற் ம் சூழல் 
பா காப்ேபா  ெதாடர் ைடய திட்டங்கைள ன்ெகாண்  
ெசல்வ  இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் காணப்ப ம் மிக 

க்கியமான ஒ  விடயமாகும். 'நல்லாட்சி' என்ற டன் 
ெவ மேன ஊழல் ஒழிப் , மற் ம் ெபா ளாதாரம் 
சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களில் மாத்திரம் எதிர்பார்ப் க்கைளக் 
ெகாண் ப்ேபார் இத்தைகய நிைலத் நிற்கும் அபிவி த்தி - 
sustainable development - ேநாக்கிய இந்த நல்லாட்சி 
அரசாங்கத்தின் ேவைலத்திட்டங்கள் பற்றி ம் அவதானம் 
ெச த்தேவண் ம். இவ்வா  சர்வேதச நா களின் 
அரசாங்கங்கள் ஒன் ேசா்ந்  பல்ேவ  எண்ணக்க க்கைள 

ன்ைவக்கின்றேவைளயில் இந்த நாட்  மக்க ம் அதைன 
உள்வாங்கிக்ெகாண்  ெசயற்ப கின்ற மேனாபாவம் 
உ வாக்கப்பட ேவண் ம்.  

எனக்கு ன்  ேபசிய உ ப்பினர் காட் த் தீ பற்றிப் 
ேபசினார். காட் த் தீைய ஏற்ப த்தாத வைகயிலான 
மேனாபாவத்ைத, நம  அன்றாடச் ெசயற்பா கள் காரணமாக 
நாேம சூழைல மாசைடயச் ெசய்கின்ேறாெமன்ற அறி ட்டைல 
மக்களிடம் நாம் ஏற்ப த்த ேவண் ம். காலநிைல மாற்றத்ைத - 
சூழல் பாதிப் க்கைள - த ப்பதற்கான மேனாபாவம் 
மக்க க்கு ஏற்ப கின்ற வைகயில் அ குறித்த அறி  
ேமம்ப த்தப்பட ேவண் ம்.  

குறிப்பாக, நான் இந்த உைரயி டாக இன் ெமா  
விடயத்ைத ன்ைவக்கலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். 
கழி ப்ெபா ட்கள் என்ற டன் நாங்கள் நாளாந்த 
வாழ்க்ைகயில் எதிர்ேநாக்குகின்ற சாதாரண கழி கைளப் 
பற்றிேய ேயாசிக்கின்ேறாம். ஆனால், இன்  இந்த உலைக 
ஆக்கிரமித் க்ெகாண் க்கின்ற பிரதான கழி ப் ெபா ட்கள் 
இலத்திரனியல் கழி ப்ெபா ட்களாகும். ஒ  ைகத்ெதாைல 
ேபசிையேயா, ஒ  ெதாைலக்காட்சிப் ெபட் ையேயா, ஒ  
குளிர்சாதனப் ெபட் ையேயா பாவித் விட்  நாங்கள் 

சுகின்றேபா  அவற்றின் லம் ெவளிேய ம் பல ெதான் 
கணக்கிலான  மாசுப்ெபா ட்களால் சூழல் பாதிக்கப்ப கிற . 
எனேவ, மக்களின் மேனாபாவத்ைத மாற்றி, electronic 
உபகரணங்கைளப் பயன்ப த் வைதக் குைறத் க் 
ெகாள்வத டாக - அதன் பாவைனையக் கட் ப்பாட் க்குள் 
ெகாண் வ வத டாக - சூழல் பா காப்  மற் ம் காலநிைல 
மாற்றம் என்பவற் டன் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களில் நாம் 
கவனத்ைதச் ெச த்த ம்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one more minute.  
 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
இ தியாக, கடந்த அரசாங்கத்தில் ெப ந்ேதாட்டக் 

ைகத்ெதாழில் அைமச்சராக இ ந்த ெகளரவ மஹிந்த சமரசிங்க 
அவர்கள் இங்கு உைரயாற் கின்றேபா , க்கியமானெதா  
விடயத்ைத ஞாபகப்ப த்தினார். அதாவ , நம  நாட் ன் 
ேதயிைலக்கு சர்வேதச ாீதியாக "ozone-friendly tea" என்ற 
நாமத்ைதக் குறிப்பதற்கு வாய்ப் க் கிைடத் ள்ளதாக ம் 
இதைன இலங்ைகயில் உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் ேதயிைலக்கு 
மாத்திரம்தான் பயன்ப த்தக்கூ ய வாய்ப்  இ ப்பதாக ம் 
குறிப்பிட்டார். இ  மிக ம் வரேவற்கத்தக்க . ஆனால், 
அத்தைகய ெப ைமெபற்ற ேதயிைலக் ைகத்ெதாழிலான , 

இப்ெபா  இந்த நாட் ல் எவ்வாறான நிைலைமக்குச் 
ெசன் ெகாண் க்கின்ற ? நாங்கள் ேதயிைலக் ைகத் 
ெதாழிைலப் பா காப்ேபாமாக இ ந்தால், அத டாக 
காலநிைல மாற்றத்ைத - இயற்ைகச் சூழைலப் பா காக்கக் 
கூ ய, ரம்மியமான இலங்ைகைய உ வாக்குவதற்கு 
வாய்ப் க் கிைடக்கும். இந்த நாட் க்கு வ மானத்ைதப் 
ெபற் க்ெகா க்கக்கூ ய பிரதான லமாக இ ந் வந்த 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழிலான , இன்  ைகவிடப்பட்ட 
ஒ  ைறயாக மாறிக்ெகாண்  வ கின்ற . பல ேதயிைலத் 
ேதாட்டங்கள் ைறயாகப் பராமாிக்கப்ப வதில்ைல. இ  
ெதாடர்பாக நாங்கள் பல சந்தர்ப்பங்களில் பலவிதமாகப் 
ேபசியி க்கின்ேறாம். எனேவ, அரசாங்கம் இயற்ைகைய ம் 
காலநிைலைய ம் சீராகப் பா காக்கும் அேதேநரம், 
ெபா ளாதார ாீதியான வளர்ச்சிைய ஏற்ப த்தி வ கின்ற 
இவ்ேவைளயில், சர்வேதச ாீதியாக  "ozone-friendly tea 
எனப்ப ம் நாமத்தி டாக இலங்ைகக்கு நற்ெபயைரப் 
ெபற் க்ெகா க்கின்ற ேதயிைலத் ைறையப் பா  
காப்பைத ம் காலநிைலேயா  சம்பந்தப்பட்ட ஒ  
விடயமாகக் க திச் ெசயற்படேவண் ெமன ேவண் ேகாள் 
வி த் , வாய்ப்பளித்தைமக்கு நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

හයක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.00] 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කිරීමට අවස්ථාව 

ලබාදීම පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙම් 
ආකාරයට වැදගත් ගිවිසුමක් ගැන කථා කරන විට, ''අද ෙම් 
විධියට ෙද්ශගුණික විපර්යාසයන් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි?'' 
කියන කාරණයට සම්බන්ධ අතීතය ගැනත් අපි බලන්නට ඕනෑ.  

අපි දන්නවා, අතීතෙය් කාර්මික විප්ලවයක්  නිසාම පමණක් 
ෙනොෙවයි, ඒ කාලෙය් මනුෂ්යයා විසින් කරපු කියාදාමයන් නිසා, 
යුද්ධ, කර්මාන්තශාලා ඇතිවීම්, ජනගහනය වැඩිවීම, වනාන්තර 
එළිකිරීම වැනි කියාකාරකම් නිසාත් කාලගුණික විපර්යාසයන් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා කියලා. අද අපි ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය  -global 
warming  -  ගැන කථා කරනවා. වර්තමාන ෙලෝකෙය් සෑම 
තැනම ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය  වැඩි වී තිෙබනවා. අද ෙම් පැරිස් 
ගිවිසුම හරහා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙම් ෙගෝලීය 
උෂ්ණත්වය ෙසන්ටිෙගේඩ් අංශක 2කට පමණ සීමා කරන්නයි. ෙම් 
රට පරිසර හිතකාමී රටක් බවට පත් කරලා වැඩ කටයුතු කර 
ෙගන යන්න අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පරිසර අමාත්යවරයා 
හැටියට අද විශාල කර්තව්යයක් කර ෙගන යනවා.  ඒ සඳහා 
ෙහොඳම උදාහරණය තමයි,  ''වස විෙසන් ෙතොර'' රටක් ඇති 
කරන්න එතුමාෙග් නායකත්වෙයන් කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය් 
කටයුතු කිරීම. ෙම් පැරිස් ගිවිසුමටත් එතුමා සහෙයෝගය ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඒක අපට ෙලොකු හයියක්.  

ෙම් පැරිස් ගිවිසුම දිහා බලන ෙකොට අපට ෙපෙනන ෙදයක් 
තමයි, දියුණු රටවල්, දියුණු ෙවමින් පවතින රටවල් වාෙග්ම 
ෙනොදියුණු සියලුම රටවල්ද අද ෙම් සඳහා සහෙයෝගය ලබා ෙදන 
බව. ෙලෝකෙය් රටවල් 195කින් 175ක්ම පරිසරය රැක ගැනීම 
සඳහා ෙමම ගිවිසුමට සහෙයෝගය ලබා දීලා තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය ගැන කථා කරන ෙකොට අපි 
කියන්නම ඕනෑ, අෙප් රෙට් පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් වගකීමක් සහ යුතුකමක් අපට තිෙබන බව. 
ෙමොකද, අෙප් රෙට්ත් විශාල පාරිසරික, ෙද්ශගුණික විපර්යාසයන් 
සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එවැනි ආකාරයට ෙද්ශගුණික විපර්යාසයන් 
සිදු ෙවන අවස්ථාවල, ඒ ෙවනුෙවන් කියා කිරීමට රාජ්ය ආයතන 
සහ රාජ්ය ෙනොවන ආයතන තිෙබනවා. ඒ අයෙග් වගකීම තමයි, 
එවැනි විපර්යාසවලදී හරියාකාරව, විනිවිදභාවෙයන් ඒවාට පිළියම් 
ෙසවීම.  

විෙශේෂෙයන්ම ගංගා, ඇළ ෙදොළ ගැන කථා කරන ෙකොට 
බලන්න ඕනෑ, පසු ගිය වකවානුෙව්  -පසු ගිය රජය කාලෙය්- 
පරිසරය ගැන කිසිවක් හිතන්ෙන් නැතිව එදා හිටපු පාලකෙයෝ 
ෙමොනවාද කෙළේ කියන එක. වැලි ෙගොඩ දැම්මා, ගංගා නිම්න 
සම්පූර්ණෙයන් විනාශ කර දැම්මා. එෙහම කරපු නිසා ජනතාවට 
ජලය නැති වුණා. ෙමවැනි පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අදත් ඒ 
හස්තයන් අප දිස්තික්කෙය් තවමත් කියාත්මක ෙවනවා.  

මහා ඔෙය් වැලි ෙගොඩ දාන්න පුළුවන් සතියකට දවස් ෙදකක් 
පමණයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. දවස් ෙදකකට තමයි 
permit එකකින් වැලි ෙගොඩ දාන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. හැබැයි, ඒ 
විධියට permit එක ලබා ගත්ත අය දවස් පහක් ෙහෝ සතිෙය් දවස් 
හෙත්ම වැලි ෙගොඩ දාන්න කටයුතු කරනවා. ෙමවැනි කියා 
සම්බන්ධෙයන් පරිසර අමාත්යාංශය හරහා දැඩි කියා මාර්ග ගත 
යුතුයි කියන එක ෙම් ෙව්ලාෙව්දී කියනවා. ෙමොකද,  අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා පරිසරය  රැක ගැනීමට ෙම් කරන කියාදාමයන්වල 
ඵල ෙනළන්න පුළුවන් වන්ෙන්, නීතිමය පැත්ෙතනුත් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය කියා දාමයන් ගත්ෙතොත් පමණක් වන 
නිසා. 

අද වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව දූෂිතම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් හැටියට අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්. එහි සිටින 
සෑම නිලධාරිෙයක්ම දූෂිතෙයක් ෙනොෙවයි. සමහර නිලධාරින් 
ෙමොනවාද කරන්ෙන්? දැව ඉරන ලී ෙමෝල් හිමියන් අල්ලා ෙගන, 
ඉරූ ලෑලි ෙගන යන්නට රුපියල් 360ට ලබා ෙදන බලපතය 
රුපියල් 25,000ට විකුණනවා. ෙමොරටුවට  දැව කඳන් අරෙගන 
යන permit නැවත ෙගනැල්ලා, ඒ අය කැමැති ලී ෙමෝල්වල 
ෙල්ඛනවලට ඇතුළත් කරනවා. එෙහම ඇතුළත් කළාට පස්ෙසේ, 
එතැනින් ලෑලි ෙගන යන ෙකොට එළිෙය්දී ලෑලිවලට අච්චු 
ගහනවා. එෙහම අච්චු ගැහුවාම, දික් අඩි 100ක විතර ලෑලි 
පමාණයක් ෙගන යයි. ඒෙකන් ෙපන්වන්ෙන් රුපියල් 40,000ක, 
50,000ක විතර ලී එළියට යනවා කියලායි. එෙහම වුණත්, රුපියල් 
ලක්ෂ හතහමාරක විතර ලී සෑම දාම ෙම් විධියට එළියට යනවා. ඒ 
නිසා, ෙමවැනි ෙද්වල් අවම කළ යුතුයි. එෙහම කරන්ෙන් නැතිව, 
අෙප් ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය අඩු කර ගැනීම පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
විපර්යාසය අපට නැති කරන්නටත් බැරි ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඩයිනමයිට් දමා මාළු ඇල්ලීම 
සම්බන්ධව ෙලොකු මාෆියාවක් අද තිෙබන බව අප දන්නවා. ෙම්ක 
නැ ෙඟනහිර පෙද්ශෙය් සෑම තැනම සිදු ෙවනවා. ෙම්වාටත් දැඩි 
කියා මාර්ග ගන්න ඕනෑ. එෙහම නැති වුෙණොත්, අපට blue and 
green කියන ගම්මාන සහිත රටක් ෙගොඩනඟන්න බැරි ෙවනවා. 
අෙප් ගම්මාන හරිත ගම්මාන බවට පත්කරන්න විෙශේෂෙයන්ම 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පරිසර අමාත්යවරයා හැටියට සෑෙහන වැඩ 
කටයුතු පමාණයක් කරෙගන ගිහින් තිෙබන බව අපි දන්නවා. ඒක 
ඉතාම වැදගත්. ෙමොකද, ගම තුළින් තමයි සෑම ෙදයක්ම සිදුවිය 
යුත්ෙත්. පරිසරය රැක ගැනීම පිළිබඳව ගෙම් ඉන්න ජනතාවට 

නිවැරදි අධ්යාපනය දුන්නා නම්, අනිවාර්යෙයන්ම ඒ අය ඒ ෙද් 
කරන බව අපි දන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම දැනුවත් කිරීම් කරලා, 
නිවැරදිව සහ ඒකාකාරීව පරිසර සංරක්ෂණ කටයුතු කරලා, 
ඉදිරියට ෙගනයන්න කටයුතු කරන්න නිලධාරින්ට වග කීමක් 
තිෙබනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ඒ වාෙග්ම අපි දන්නා තවත් ෙදයක් තිෙබනවා. අපි ඉදිරියට 
යන ෙකොට, ඒ වාෙග්ම විදුලිය ගැන කථා කරන ෙකොට 
පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පැත්තට නැඹුරුවීෙගන යනවා. ඒක 
තමයි ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය නැති කරන්න පුළුවන් එක සාධකයක් 
ෙවන්ෙන්. ඒ තමයි solar energy, windmills සහ ඝන අපදව්ය 
පාවිච්චි කරලා නිපදවන බලශක්තිය. ඒ හරහා ෙම් කර්තව්ය 
කරන්න අපි සියලු ෙදනාම සැදී පැහැදී ඉන්නවා. හැබැයි, 
ෙමතැනත් පශ්නයක් තිෙබනවා. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
ගත්තාම, එතැන ගල් අඟුරු මාෆියාවක් තිෙබනවා. ෙම් ගල් අඟුරු 
මාෆියාෙවන් සිදු කරන්ෙන් ෙමොනවාද? පරිසර හිතකාමී ෙද්වල් 
කරන්න, ඒ වාෙග්ම රෙට් ජනතාවෙග් පමණක් ෙනොෙවයි, 
අහිංසක දරුවන්ෙග් අනාගතය රැකගන්න අවශ්ය ෙද්වල් කරන්න 
ඉඩ ෙදන්ෙන් නැති පශ්නයක් තිෙබනවා. අපි ෙම් සඳහා යම්කිසි 
කමෙව්දයක් සෑදිය යුතු බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කර 
සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් නිකුත් කර තිෙබන " කැලෑ ආඥාපනෙත් 
24 (1) (බී) වැනි වගන්තිය යටෙත් පකාශ කරන ලද පළාත් තුළ 
පිහිටි පුද්ගලික/රජෙය් බදු ඉඩම්වලින් දැව ඉවත් කර ගැනීමට 
ෙදන බලපතය" යන ශීර්ෂය යටෙත් ඇති බලපත 5ක් මම 
සභාගත* කරනවා.  

ෙම් බලපතවල සඳහන් ෙවනවා ඒ ෙලොරිවල පවාහනය කරලා 
තිෙබන ලෑලිවල පමාණයන්. නමුත් ෙම්වාෙය් ෙලොරියක තිබිය 
යුතු පමාණයට වඩා අඩුෙවන් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම මම 
නිලධාරින් හරහා දැඩි පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටිනවා, කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය් වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා සිදු වන 
දැව transport කිරීම සම්බන්ධෙයන්. මට කාලය ලබාදීම 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා.  
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[ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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[අ.භා. 3.08] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාමත් වැදගත්, අනාගතෙය් 

උපදින්නට ඉන්න අෙප් දරුවන්ටත් වැදගත් වන ගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පතිපත්තිමය තීරණයකට සහාය පළ කිරීම 
සඳහා ෙගන එන ලද COP 21 ෙයෝජනාවලිය සඳහා මෙග්ත් 
දායකත්වය ලබාදීමට හැකියාව ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අද  මන්තීවරුන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු කථා කළා 
ෙම් අර්බුදය සඳහා, -වායු ෙගෝලය උණුසුම් වීමත් සමඟ ෙලෝකෙය් 
ඇති වන තත්ත්වයන් සඳහා- ෙමොන වාෙග් පිළියම්වලටද අපි 
යන්නට ඕනෑ කියලා. අෙප් ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමා පකාශ කළ එක් කරුණකින් මෙග් කථාව පටන් 
ගන්නට මම කැමැතියි. එතුමා පකාශ කළා වායුෙගෝලය උණුසුම් 
ෙවන්නට බලපා තිෙබන එක් පධාන ෙහේතුවක් තමයි ගල් අඟුරු 
භාවිතය කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි පසුගිය 
කාලෙය් දැක්කා ගල් අඟුරු භාවිතය නිසා පරිසරයට සිදුවන හානිය 
වාෙග්ම ෙකොතරම් දුරට පරිසරය උණුසුම් ෙවනවාද, ඒ හරහා 
ෙගෝලීය උෂණත්වය ඉහළ යාම නිසා කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් 
නිපදවීම වැඩිවීෙමන් ෙලෝකවාසී ජනතාවට වන අපහසුතාව 
ෙකොපමණද කියලා. ෙම් ගැන කථා කරන විට දැන් අපට අවශ්ය 
වන්ෙන් උපාය මාර්ගිකව පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සඳහා 
මාරුවීමයි.  

ගල් අඟුරු ගැන කථා කරන විට අද ලංකාෙව් ගල් අඟුරු 
වැඩිෙයන්ම භාවිත ෙවන්ෙන් විදුලිබල උත්පාදනය සඳහායි. ෙම් 
තිෙබන වාතාවරණය උඩ විදුලිබල උත්පාදනය සඳහා ගල් අඟුරු 
භාවිත කිරීමට, -ගල් අඟුරු බලාගාරවලට- රෙට් ජනතාවත් කැමැති 
නැහැ. නමුත් ෙම් ගැන කටයුතු කරන විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 
නිලධාරින් අතෙළොස්සක් ජනතා අභිලාෂයට පිටුපාලා ඒවා 
වළක්වනවා. ෙම් සඳහා ඉඩ ෙදන්නට බැහැ. පක්ෂ විපක්ෂ 
මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාම කියන්ෙන්ත් ඒකයි. එෙහම නම් මම  
ෙම් සභාවට ෙයෝජනා කරනවා, විෙශේෂෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්න මන්තීවරුන් 225 ෙදනාම එකතු ෙවලා ෙලෝකයටම 
පශ්නයක් ෙවලා තිෙබන, කාලගුණ විපර්යාසවලට ඉඩ ෙදන ගල් 
අඟුරු භාවිතය සහ ඩීසල් භාවිතෙයන් විදුලි බලය නිපදවීම 
ෙවනුවට පුනර්ජනනීය බලශක්තිය කරා ෙයොමු වීමට කටයුතු කළ 
යුතුයි කියලා. ඒ සඳහා අෙප් ආණ්ඩුව සූර්ය බල ශක්තිය මුළු 
ලංකාව පුරාම පචලිත කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන 
ආකාරය අපි දුටුවා. ෙගවල්වල වහලවල් සූර්ය බල ශක්තිය ලබා 
ගැනීමට හැකි ආකාරයට හැඩ ගස්වන ආකාරය අපි දැක්කා. ඒ 
අනුව අපි දැන් ෙගවල් මිලියනයක් සඳහා සුර්ය ශක්තිය හරහා 
විදුලි බලය ලබා ගන්නට අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් පටන් ගත්තා. අපි 
මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ හැටියට ෙම්  වගකීම භාරෙගන මහ 
ජනතාව දැනුවත් කරමින් ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්නට, 
රටට ඒ බලපෑම කරන්නට ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන් විදුලිබල ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ සමහර ඉංජිෙන්රු 
මහත්වරුන්ෙග් ඔළුෙව් තිෙබන, "ගල් අඟුරුම ඕනෑ" කියන අදහස 
මුලින්ම යටපත් කළ යුතුයි, -ෙම් අවශ්යතාව ගැන කථා කළ යුතුයි- 
කියලා මම හිතනවා. ශී ලංකාව ෙද්ශගුණික විපර්යාසයන්ට මුහුණ 
දීම පිළිබඳව විධිමත් පතිපත්තියක් තිෙබනවා. ඒ පතිපත්තියට 
පධාන පක්ෂ ෙදෙක්ම අනුමැතිය ලැබිලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ගරු ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපතිවරණය සඳහා ලබා දුන් පතිපත්ති 
පකාශනෙය්ත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් "මාස 60කින් අලුත් රටක් 
හදන පංච විධ කියාවලිය " තුළත් ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් කියාවලි ෙදෙක්ම අප කථා කරනවා, "සියයට 
සියයක්ම ෙද්ශීය බලශක්තියට යන්න රට සූදානම්" කියලා.  

එෙහම නම්, ඊට අවශ්ය තාක්ෂණික විසඳුම් ලබාෙදන්න වහාම 
පියවර ගත යුතුයි. ඒ සඳහා අපි ෙපළ ගැෙසමින් ඉන්නවා. එහිදී 
ශක්තිය අරපිරිමැස්ෙමන් භාවිත කිරීම, ශක්තිය ගබඩා කිරීම, 
පුනර්ජනනීය බලශක්තියට ගැළෙපන ෙලස යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනය කිරීම වහාම කළ යුතුයි. 2020 වන විට ඒ සියලු 
යටිතල පහසුකම් හදන්න අවශ්යයි. ශී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති 
අධිකාරියත්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයත් ෙම් සඳහා ෙපරට ඇවිත් 
කටයුතු කළ යුතුයි.   

ඉංජිෙන්රුවන් කියන්ෙන් රෙට් උගත්ම පිරිස. ෙම් උගත්ම 
පිරිස තව ටිකක් රට ගැන හිතුෙවොත් ෙහොඳයි කියලා මා හිතනවා. 
මම කියන්ෙන් ඒ සියලුෙදනාම ගැන ෙනොෙවයි, ෙබොෙහොම සුළු 
පිරිසක් ගැන විතරයි. සියයට 95ක් ඉන්නවා, ෙම් රට, ජාතිය ගැන 
හිතන. නමුත් ෙම් ෙහොඳ කටයුතුවලට විරුද්ධ,  මාෆියාවලට යට 
වුණු  සියයට 5ක පිරිසකුත් ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය 
කාලෙය් අප කථා කළා ගල් අඟුරු මාෆියාව ගැන, ගල් අඟුරු 
ෙටන්ඩර්වලින් වන අකටයුතුකම් ගැන.  2009න් පස්ෙසේ සියලුම 
ගල් අඟුරු ෙටන්ඩර් ගිහින් තිබුෙණ් එකම එක සමාගමකට. 
Nobel Prize winnersලා ගැන අපි කථා කළා. ලංකාෙව්ත් Nobel 
Prize winnersලා team  එකක් හිටියා. ෙලෝකෙය් ෙනොෙබල් 
සම්මාන ගන්න අයෙග්  කණ්ඩායමටත් වඩා විශාල කණ්ඩායමක් 
ඒ ගල් අඟුරු මාෆියා කණ්ඩායෙම් හිටියා. අපි ෙමවැනි ෙද්වල් 
වැළැක්වීම සඳහා සටන් කළ යුතුයි. මහජන නිෙයෝජිතයන් 
හැටියට අපට ඒ සඳහා විශාල වග කීමක් තිෙබනවා. පක්ෂ, විපක්ෂ 
සියලුම මහජන නිෙයෝජිතයන් ෙම් සඳහා ෙපරට පැමිණිය යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකාව කියන්ෙන් නිවර්තන 
කලාපීය රටක්. අවුරුද්ද පුරාම හිරු එළිය තිෙබනවා. ඔබතුමා 
නිෙයෝජනය කරන ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් වැල්ලවාය ආසනය 
ගැන මම දන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බලශක්ති 
පෙභ්දයක් හැටියට සූර්ය බලශක්තිය ලබාගන්න පුළුවන් ලංකාෙව් 
ෙහොඳම තැන, radiation එක වැඩිම තැන තමයි වැල්ලවාය 
පෙද්ශය. වැල්ලවාය පෙද්ශයම සූර්ය බලශක්තිෙයන් පෙබෝධවත් 
කරලා, ලංකාවට අවශ්ය බලශක්තිය ලබාගැනීෙම් ඒ වැඩ 
පිළිෙවළට ඔබතුමාට නායකත්වය ෙදන්න පුළුවන්. අපෙත් යන  
හිරු එළිෙයන් අප වහාම පෙයෝජන ගත යුතුයි.  

මා කලින් කිව්වා වාෙග්, සියලුම පක්ෂ එකතු ෙවලා ෙම් සූර්ය 
බල සංගාමයට දායකත්වය ලබාදිය යුතුයි. රෙට් හැම වහලකම 
සූර්ය පැනල සවි කෙළොත් අපට ෙම් හිරු එළිෙයන්  විශාල 
පෙයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. අලුතින් හදන නිෙවස්වල ෙකළින්ම 
සූර්ය වහලක් හදන්න පුළුවන් නම් අපට ඒ වහලට යන වියදමත් 
අඩු කරගන්න පුළුවන්. ෙමවැනි අලුත් කමෙව්ද ගැන අප කල්පනා 
කළ යුතුයි. එය නිවර්තන කලාපීය රටකට ගැළෙපන අලුත් 
නිර්මාණයක් ෙව්වි. සූර්ය පැනලවලින් අලුත් වහලක් හදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන හිතන්න කියලා මා විෙශේෂෙයන්ම 
ඉංජිෙන්රුවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. එතෙකොට අපට උළු 
ෙසවිලි කරලා ඒකට උඩින් සූර්ය පැනල සවි කරන්න අවශ්ය 
නැහැ. ෙකළින්ම සූර්ය පැනලවලින් වහලය නිර්මාණය කරගන්න 
පුළුවන්. අද ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල ෙනොෙයකුත් සමාගම් ෙම් 
සඳහා ෙපළ ගැහිලා ඉන්නවා.  

පතිපත්ති පකාශනවල තිෙබන විධියටම රට පුරාම දර විදුලි 
බලාගාර හදන්න, ඒ වාෙග්ම දුප්පත් ජනතාවට ඒ සඳහා අවශ්ය 
පහසුකම් ලබාෙදන්න අපට පුළුවන්. නමුත්, අප හැමෙදනාෙග්ම 
ඡන්ද දායකයන්ට අලුත් වටිනාකමක් සහිත ෙදයක් තමයි ෙදන්න 
ඕනෑ. වහලට වැෙටන හිරු එළිය, වත්ෙත් වැෙවන ගහ ෙකොළ 
අපට සල්ලි බවට පත් කරන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකය වර්ධනය වන පධානම අනාගත සාධක  වන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් එකඟතාව අප ඒකමතිකව 
සම්මත කරගත යුතුයි. ඒ සමඟම, 2030දී ෙද්ශීය විකල්ප 
බලශක්තිය සපුරා ගන්නා අෙප් ඉලක්කය අපි ෙලෝකයට ඉදිරිපත් 
කළ යුතුයි. ඒ මඟින් නව සම්මුති ආණ්ඩුවට තවත් අලුත් 
පණිවුඩයක් ෙලෝකයට ලබාෙදන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙමමඟින් අපට එක්සත් ජාතීන්ෙග් සමුළුෙව්දී දැනට වඩා 
වටිනාකමක් ලැෙබනවා. COP 21 පැරිස් සමුළුෙවන් පස්ෙසේ ෙම් 
සඳහා සූදානම් වුණු ෙහොඳ සංවිධානාත්මක කණ්ඩායමක් එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් ෙද්ශගුණික විපර්යාස සමුළුවට සහභාගි ෙවනවා. 
දුප්පත්, ෙපොෙහොසත් කියා රටවල ෙභ්දයක් නැහැ. ෙලෝකය එක 
මිටට ෙම් තිරසාර සංවර්ධනයට යා යුතුයි.  

අෙප් රට හදන්න ෙලෝක පරිමාණෙයන් තිෙබන හරිත සහන 
ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ හරහා දිගුකාලීන ණය ලබාගන්න පුළුවන්. 
ෙම් සඳහා නිලධාරින් ෙව්ගෙයන් වැඩකටයුතු කළ යුතු ෙවනවා. 
මා හිතන විධියට ඒ මත පදනම් වූ ෙහොඳ කියාකාරී සැලැස්මක් ඉදිරි 
අය වැයත් සමඟ ෙම් රජය එළිදක්වනවා. ෙම් කාර්යයන් හරහා 
සූර්ය බලශක්තිය,  අනිකුත් පුනර්ජනනීය බලශක්තිය හරහා ෙම් 
රට බලශක්තිෙයන් ස්වයංෙපෝෂිත ෙද්ශයක් බවට පත් කරන්න 
අපට ඉදිරිෙය්දී හැකියාව ලැෙබනවා ෙනොඅනුමානයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ක්ෙෂේතය ගැන ෙහොයද්දී 
විවිධ රටවල ෙකෙරන පර්ෙය්ෂණ ගැනත් ඇස ෙයොමු කරන්න මට 
හැකියාවක් ලැබුණා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. “Europe 
2030 Cleaner Buses” කියලා යුෙරෝපෙය් වැඩසටහනක් 
තිෙබනවා. ෙම් වැඩ සටහන හරහා යුෙරෝපෙය් ධාවනය වන 
සියලුම බස් රථ cleaner buses හැටියට ධාවනය කරන්නයි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, ෙපොසිල ඉන්ධන භාවිත 
ෙනොකර, සම්පූර්ණෙයන් සූර්ය බලය හා ෙවනත් පුනර්ජනීය 
බලශක්ති මඟින් බස ් රථ ධාවනය කිරීමයි. ෙකොළඹ නගරයට 
ගිෙයොත් ඒ තිෙබන තිෙරෝද රථ පමාණයත් එක්ක ෙකොච්චර 
කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණයක් පරිසරයට මුදා හරිනවාද කියන 
එක අපට දකින්න පුළුවන්. අපි  හුස්ම ගන්නෙකොට  ඒ අපහසුතාව 
දැෙනනවා. දිගටම ෙම් විධියට ගිෙයොත් ෙකොළඹ නගරෙය් අපටත් 
දැඩි පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න ෙවනවා. අපට හුස්ම ගන්න අවශ්ය 
ඔක්සිජන් ෙවනම ලබා ගත යුතු ෙවනවා. ඒ වාෙග් පශ්න උදා 
ෙවන්න පුළුවන්.    

2025දී පැරීසිෙය් භාවිත කරන සියලුම බස් රථ ෙම් cleaner 
buses වැඩ සටහන යටෙත් භාවිත කරන්න ඔවුන් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. අෙප්ත් බස්නාහිර පළාත තුළ  Megapolis වැඩ සටහනක් 
තිෙබනවා. ඒ Megapolis වැඩ සටහන හරහා දැන් සිටම කල්පනා 
කෙළොත්, තව අවුරුදු 10කින් එන තිෙරෝද රථ සියල්ලම විදුලිෙයන් 
ධාවනය වන  තිෙරෝද රථ බවට පත් කරන්න පුළුවන්. දැනට ලක්ෂ 
12ක විතර තිෙරෝද රථ පමාණයක් අෙප් රෙට් තිෙබනවා. ඒවා 
සම්පූර්ණෙයන් cleaner three-wheelers  බවට පත් කෙළොත් 
විතරයි අපට ෙම් ජයගහණ ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. අපි ඒ 
සඳහා ෙයොමු විය යුතුයි.  බසන්ාහිර පළාත සංවර්ධනය කිරීෙම්  
Megapolis වැඩ සටහන යටෙත් අෙප් අවුරුදු 10ක අනාගත 
සැලසුම් තිෙබනවා. 2030 වනෙකොට යුෙරෝපෙය් වාෙග්ම අෙප් 
පවාහන ෙසේවය තුළත්  cleaner three-wheelers, විදුලිෙයන් දුවන 
බස් රථ, බැටරිෙයන් දුවන බස් රථ සඳහා පමුඛත්වය ලබා ෙදන්න 
පැහැදිලිවම පුළුවන්. එෙහම වුෙණොත්, අපට මුළු ෙකොළඹ 
පෙද්ශයම - බස්නාහිර පළාතම - පිරිසිදු වතාශය තිෙබන 
පෙද්ශයක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. එෙහම වුෙණොත් තමයි,  
ෙම් COP 21  බලාෙපොෙරොත්තු සපුරාලිය හැකි වන්ෙන්. මම හිතන 
විධියට ෙම් සඳහා පැහැදිලි නායකත්වයක් දැන් අෙප් රටට ලැබී 

තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් ෙම් 
සඳහා පමුඛත්වය ගන්නවා.  ෙම් සඳහා  මම කලින් කී ෙලසම 
පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව මන්තීවරු ෙපරට ආ යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාව ෙයොදා 
ගන්නවා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවුරුදු 23ක විශිෂ්ට ෙසේවා 
කාලයකික් පසුව අද දින, එනම් 2016.09.09  දින විශාම යන 
ඩබ්ලිව්. ෙඩොනල්ඩ් පනාන්දු මහතා ට සුබ විශාම දිවියකට සුබ 
පැතුම් එක් කිරීමට. ඔහු ෙසේවය කෙළේ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්. විෙශේෂෙයන් මට 
මතකයි, "සූර්ය බල ශක්තිෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
සම්පූර්ණෙයන්ම විදුලිය ලබා ගත හැකියි ෙන්ද? " කියලා   ඔහුත් 
දවසක් කථා කළා. ඒ නිසායි ෙම් අවස්ථාෙව් මම එතුමා මතක් 
කෙළේ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එතුමාට අෙප්ත් සුබ පැතුම් එක් කරනවා.   

මීළඟට ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 6ක කාලයක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.20] 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි මම ඉතාම සතුටු ෙවනවා, අද 

එක්සත් ජාතීන්ෙග් ෙද්ශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ සම්මුතිෙය් 
පාර්ශ්වකරුවන් හැටියට ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඒ පිළිබඳ 
විවාද කරන අවස්ථාෙව් කථා කරන්න ලැබීම ගැන. රටක් හැටියට, 
ජාතියක් හැටියට අපි ෙමොන සංවර්ධන කටයුතු කළත් පරිසරය 
ෙවනුෙවන් අෙප් යුතුකම සහ අෙප් වගකීම ඉෂ්ට කරන්න 
වර්තමානෙය් අපට ලැබුණ ෙමොෙහොතක් තමයි ෙම්. මා 
විෙශේෂෙයන්ම ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා.    

ෙම් රෙට් ඉතිහාසය පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම කාර්මික විප්ලවය 
පිළිබඳව කථා කරනෙකොට අපි එදා පරිසරය පිළිබඳව අනතුරු 
ඇ  ෙඟව්වා. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් චිකාෙගෝ නගරෙයන් 
මධ්යධරනී මුහුදට එකතු ෙවන ෙතල් සහ ෙවනත් අපදව්ය 
පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම කාබන් විෙමෝචනය පිළිබඳව මීට දශක 
හතරකට පහකට ඉස්ෙසල්ලා අපි කථා කළා. පාසෙල් අධ්යාපනය 
ලබන අෙප් දරුවන්ට අපි කියා දුන්නා, ඉතාම දැකුම්කළු පවිත වූ 
අෙප් මුහුදු සීමාවත් ඇෙමරිකාෙව් චිකාෙගෝෙව් වාෙග් කවදා හරි 
ඉතාම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට පත් ෙවයි කියලා.  අපි එදා 
කථා කළා, ගුවන් මාර්ග,  මුහුදු මාර්ග සහ  අෙප් මාර්ග පද්ධතිය 
තුළ කාබන් විෙමෝචනය වීෙමන් ඉදිරිෙය්දී ෙම් රෙට් පරිසරයට 
ඇති වන තත්ත්වය පිළිබඳව. අද එහි උච්ඡතම අවස්ථාවට 
පැමිණිලා අවසානයි.  

අද ලංකාව ගත්ෙතොත්, ෙපණහලු ෙරෝගීන්ෙග් ගණන දිෙනන් 
දින වැඩි ෙවලා. පිළිකා සහ ෙවනත් ෙරෝගවලට ලක් වූ ෙරෝගීන් 
පමාණයත් වැඩි ෙවලා. අද මනුස්සෙයක් මැරුෙණොත් අපට 
අහන්න ෙවන්ෙන් හෘදයාබාධයක් - heart attack - ෙහේතුෙවන්  
ෙහෝ පිළිකා තත්ත්වයක ෙහේතුෙවන් මිය ගිය බවයි. මා හිතනවා, ඒ 
තත්ත්වය ඉතා දැඩි ෙලස, ඉතා   අවාසනාවන්ත ෙලස ෙම් 
සමාජෙය්  ස්ථාපිත ෙවලා තිෙබන බව. 

ලංකාව හැටියට අපට තනියම ෙම් සියල්ලටම පිළියම් ෙයදීම 
කරන්න පුළුවන් කටයුත්තක් ෙනොෙවයි. ඒ සඳහා ෙලෝකෙය් 

531 532 

[ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා] 
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සහාය අද අපට අවශ්යයි.  ඉන්දියාව ඇතුළු දකුණු ආසියාෙව් 
රටවල් විතරක් ෙනොෙවයි, යුෙරෝපීය රටවල් ගත්තත්, ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය, ජපානය හා චීනය ඇතුළු දියුණු රටවල් ගත්තත් 
ඉතාමත් අවාසනාවන්ත ෙලස ෙම් තත්ත්වයට අද  මුහුණ ෙදමින් 
සිටිනවා. ෙලෝකෙය් රටවල් සියල්ල එකට එකතු ෙවලා නිර්මාණය 
කරන ෙනොෙයකුත් සම්මුතීන් හරහා ෙම් රට ගලවා ගන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා මිසක්, ලංකාව විතරක් ෙමොනවා කළත් 
වැඩක් නැහැ. ෙම් සඳහා අපට ආසන්න රටවල් වන ඉන්දියාව, 
බංග්ලාෙද්ශය පමණක් ෙනෙවයි, මධ්යධරණී මුහුද ආසන්නෙය් 
තිෙබන රටවල්, ඉන්දියන් සාගරය ආසන්නෙය් තිෙබන රටවල් 
ඇතුළු ෙලෝකයම එකට එකතු වන්න ඕනෑ අවස්ථාවක්. අපට තනි 
තනි රටවල් හැටියට නැඟිටින්න බැහැ. ඒ නිසා  එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානය අද ඉතාමත් වැදගත් අවස්ථාවකට මුහුණ දීලා තිෙබන 
බව මා විශ්වාස කරනවා. එදා,  2015 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් ඉදිරිපත් 
කරන ලද  ෙම් වැඩ පිළිෙවළට අ ෙප් සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අපි සිහිපත් කරන්නට ඕනෑ, ශී ලංකාෙව් 
අෙප්ක්ෂිත ෙද්ශීයව තීරණය කරන ලද දායකත්වයන් පිළිබඳව. ඒ 
ගැන කථා කරන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කළ යුතුයි,  
හරිතාගාර වායු විෙමෝචනය, ෙද්ශගුණික විපර්යාසවලට අනුහුරු 
වීම, ෙද්ශගුණික විපර්යාස ෙහේතුෙවන් සිදුවන ආපදා, පාඩු, අලාභ 
හානි හා ෙද්ශගුණික විපර්යාස නිසා සිදු වන ෙහෝ වඩා තීව වන 
දීර්ඝ නියං තත්ත්වයන්, ක්ෂණික ගංවතුර වැනි ආන්තික 
ෙද්ශගුණික ආපදා ෙහේතුෙවන් ඇති වන පාඩු හා අලාභ හානි 
පිළිබඳ ෙවෝර්ෙසෝ අන්තර්ජාතික කමෙව්දය තුළත්, ෙපෝලන්තෙය් 
ෙවෝර්ෙසෝ අගනුවර පැවැති 19වන පාර්ශ්වකරුවන්ෙග් 
සමුළුෙව්දීත් යම් සම්මුතීන් ඇති කර ගත් බව.   

අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නුදුරු දිනයකදී -සැප්තැම්බර් 
මාසෙය් 21වැනි දා- පවත්වනු ලබන ෙමම එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සමුළුවට සහභාගි වනවා. එදා පරිසර ඇමති හැටියට සුසිල් 
ෙපේමජයන්ත මැතිතුමා එම ගිවිසුමට අත්සන් කරලා, අද එය ස්ථිර 
කරලා, ස්ථාවර කරලා තිෙබන අවස්ථාවක්. එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සමුළුවට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමඟ සහභාගි වන ඒ නිෙයෝජිත 
පිරිසට ඇතුළත් ෙවන්න මටත් අවස්ථාවක් ලැබීමට තරම් මා 
වාසනාවන්ත වනවා. ඒ ගැන මම සතුටු වන අතර, එය භාග්යයක් 
ෙකොට මා සලකනවා. ෙමොකද, තව ශත වර්ෂ ගණනාවක් ෙම් 
භූතලය තුළ මිනිසුන්ට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් වටා පිටාවක් 
නිර්මාණය කරන්නට අවශ්ය ශක්තිය සඳහා දායකත්වය ලබා 
ෙදන්න අප ජීවතුන් අතර සිටින කාලෙය් පුළුවන්කමක් ලැබී 
තිෙබනවා. විෙද්ශ රටකදීත්, ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළත් ෙම් අණ පනත්, ඒ එක්කම ෙම් සම්මුති පිළිබඳව කථා 
කරන්නට මට අවස්ථාව ලැබීම ගැන සතුටු වනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කථා කරන්න ෙබොෙහෝ 

ෙද්වල් තිබුණත්, නැඟිටලා කථාව පටන් ගන්න විටම කාලය 
අවසන් ෙවලා. නමුත්, අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. 

අලුත් නිපැයුම් පිළිබඳව අපි විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු 
කරන්නට  ඕනෑ. අපට අවශ්ය කරන අලුත් අලුත් නිපැයුම් අද 
ඇවිත් තිෙබනවා. උදාහරණක් හැටියට  electric cars සහ ෙවනත් 
වාහන. ෙම්වා එන්න එන්නම පචලිත කරන්නට ඕනෑ; ආනයනය 

කරන්නට ඕනෑ. ගරු අගාමාත්යතුමා ෙමරට ෙවොක්ස් වැගන් 
ෙමෝටර් රථ කර්මාන්ත ශාලාවක් -  සමහර විට  ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්  
එය සමච්චලයට ලක් කරනවා ඇති.  ෙම්  electric cars  ධාවනය 
සඳහා  අද එක රුපියලක්වත් ඉන්ධනවලට වැය ෙවන්ෙන් නැහැ.  
ඒ වාෙග්ම  සූර්ය ෙකෝෂ තුළින් නිවසට අවශ්ය විදුලි බලය ලබා 
ගන්නත් අද අවස්ථාව උදා ෙවලා තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් 
ෛදනිකව නිවසක පරිෙභෝජනය සඳහා අවශ්ය  විදුලිය ලබා 
ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා.   

අෙප් ගරු මුදල් අමාත්ය රවි කරුණානායක මැතිතුමාට 
කියන්න කැමැතියි, ඉදිරිෙය්දී ෙම් රටට ෙමෝටර් රථ ආනයනය 
කරනවා නම්, කරුණාකරලා ෙම් වාෙග් ඉෙලක්ටික් වාහන 
ආනයනය කරන්න කියලා. අද electric වාහනයක් රුපියල් ලක්ෂ 
36ක් 37ක් පමණ වනවා. අඩු ගණෙන් එම වාහනයක් රුපියල් 
ලක්ෂ 25ක මිලකටවත් ලබා ගන්න අවස්ථාව සලසා ෙදන්න 
පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. එෙහම වුෙණොත් තී විලර් රථ හා ෙමෝටර් 
සයිකල් පාවිච්චිය අඩු ෙවයි කියලා මා හිතනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, එමඟින් ෛදනිකව සිදුවන කාබන් විෙමෝචනය අවම 
කර ගන්නත් අවස්ථාව ලැෙබනවා.   

අපි ඉදිරිෙය්දී ෙකොළඹ නගරය තුළ උඩින් යන, එෙහම 
නැත්නම් ගුවන් පාලම් මත ගමන් කරන දුම්රිය සහ බස ්රථ වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න සූදානම් ෙවනවා. එම වැඩ 
පිළිෙවළ ෙකොළඹ නගරෙය් විතරක් ෙනොෙවයි කියාත්මක 
කරන්ෙන්. ඒ තුළ විදුලිෙයන් කියාත්මක වන  දුම්රිය සහ බස ්රථ  
ගමන් කර වන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අපි දන්නවා, 
චීනයට ෙහෝ ෙවනත් රටකට ගියාම උමං දුම්රිෙයන් ගමන් කිරීම 
තුළින්  විෙශේෂෙයන්ම අෙප් කාලය ඉතිරි ෙවනවා වාෙග්ම,  එම 
දුම්රිය තුළින් පරිසර දූෂණයත් අවම ෙවන බව. එවැනි වැඩ 
පිළිෙවළක් අෙප් රට තුළත් කියාත්මක කිරීම තුළින්  ෙම් රෙට් 
මිනිස්සුන්ට පිරිසිදුව හුස්ම ගන්න තිෙබන අයිතිය අපි ආරක්ෂා කර 
ෙදනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ලංකාෙව් අපි ෙනොෙයක් විධිෙය් සැලසුම් කරනවා. නමුත් අපි 

ෙමොන සැලසුම් කළත්, ඒවා කියාවට නංවන ෙකොට අපි පරාජය 
ෙවලා අවසානයි. ඒ නිසා රජයක් හැටියටත්, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා පරිසර අමාත්යවරයා හැටියටත් - මහවැලි 
සංවර්ධන හා පරිසර නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ගරු අනුරාධ ජයරත්න 
මැතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. ඔබතුමන්ලාට ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් විශාල කාර්ය භාරයක් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉක්මනින් අවසන් 
කරන්නම්, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
මූලිකත්වෙයන් සිදු කරන පරිසර වැඩ පිළිෙවළට අදාළව ගාල්ල 
දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් සම සභාපතිවරයා හැටියට මම 
කටයුතු කරනවා. සෑම දිස්තික්කයකම ඉන්න මන්තීවරුන්ට එම 
කමිටුෙව් කටයුතු කරන්න යම් ශක්තියක් දීලා තිෙබනවා. නමුත්, 
පරිසර කටයුතු තුළින් ජාතික වැඩ පිළිෙවළට යම් යම් අඩු පාඩු 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ගරු අනුරාධ ජයරත්න නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට 
කියාත්මක කරෙගන යන්න ෙම්කට තවත් වැඩිෙයන් ශක්තිය 
ෙදන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. දිස්තික් 
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මට්ටමින්, පාෙද්ශීය ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ඇවිල්ලා ෙම් දැනුවත් 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ශක්තිමත් කිරීෙම් කටයුත්තට අත හිත 
ෙදන්න කියලා ආරාධනය කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරයකු හැටියටත්, මහජන නිෙයෝජිතයකු හැටියටත් අත් 
ෙදකම උස්සලා අද දින ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කිරීමට හදවතින්ම 
කටයුතු කරනවා කියන එකත් මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.29] 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් 

තිෙබන සංවාදය පරිසරය හා ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය ගැනයි. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. අපි දන්නවා, පරිසරය ගැන ෙවනදාට වඩා ෙලෝක 
අවධානය අද ෙයොමු ෙවලා තිෙබන බව. විෙශේෂෙයන්ම ඒ සඳහා 
ෙලෝක අවධානය ෙයොමු ෙවන්න පධාන ෙහේතුවක් තිෙබනවා. 
පරිසරය මිනිසාෙග් පැවැත්ම සඳහා අත්යවශ්යයි. සංවර්ධනයත් 
එක්ක පරිසරය හා ෙනොෙයකුත් ගැටලු මතුෙවලා තිෙබනවා.  ඒ 
මතු වූ ගැටලුත් එක්ක මිනිසා පරිසරය ගැන ෙවනදාටත් වඩා 
උනන්දුවක් දක්වන්න අද ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මිනිසාෙග් දියුණුවත්, ෙව්ගවත් 
සංවර්ධනයත් එක්ක අද විශාල වශෙයන් පාරිසරික තර්ජනවලට, 
පාරිසරික ගැටලුවලට  මුහුණ ෙදන්න අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන 
බව අපි දන්නවා.  තාක්ෂණෙය් දියුණුවත් එක්ක  මිනිසා පරිසරය 
පාලනය කිරීමට උත්සාහ දැරීම නිසා ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් ඵල 
විපාක හා  පති විපාකවලට මුහුණ ෙදන්නට මිනිස් සංහතියට අද 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන බව ෙලෝකය දිහා බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා. 
අපි සංවර්ධනය ගැන කථා කළත්; ෙලෝකෙය් දියුණුව ගැන කථා 
කළත්;  ෙනොෙයකුත් දියුණු තාක්ෂණික කම ගැන කථා කළත්,  
ස්වභාව ධර්මය පාලනය කරන්න අපට තවමත් බැරිෙවලා 
තිෙබනවා. පරිසරය පාලනය කරන්න අපි අසමත් ෙවලා 
තිෙබනවා. මිනිසා ෙමොන තරම් දියුණු තත්ත්වයකට පත් වුණත්, 
මිනිසා ෙමොන තරම් දියුණු ෙද්වල් ෙසොයා ගත්තත්, තාක්ෂණය හා 
විද්යාව ෙමොන තරම් දියුණුවකට ලක් වුණත්, අද ස්වභාව ධර්මය 
පාලනය කරන්න මිනිසා අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. එෙසේ පාලනය 
කිරීමට යාම තුළින් ෙනොෙයකුත් ඵල විපාකවලට, පතිවිපාකවලට 
අද මිනිස් සංහතියටම මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම  ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය වැඩිවීම ගැන අපි  කථා 
කරනවා නම්,  අද ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය දරුණු නිසා දරුණු 
කාලගුණික විපර්යාසවලට මිනිස්සුන්ට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය වැඩිවීම නිසා මානව 
වර්ගයාට ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් වසංගත ෙරෝගවලට මුහුණ 
ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අපි ෙලෝක පරිසර සංවිධානෙය් 
සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදස බැලුෙවොත්, ඔවුන්ෙග් ගණන්වලට අනුව 
ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය නිසා ඇති වන ෙනොෙයකුත් අතුරු ආබාධ සහ 
වසංගත ෙරෝග ආදී ෙනොෙයකුත් ෙරෝගවලින් මිනිස්සු එක්ලක්ෂ 
හැටදහසක් පමණ අවුරුද්දකට මිය යනවා. අද ෙලෝක පරිසර 
සංවිධානය ෙම් බව කියනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝක පරිසර 
සංවිධානය කියනවා, ෙලෝකෙය් ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය ෙවනස්වීම 

නිසා  මිය යන සංඛ්යාව 2020 වන විට ෙදගුණයකින් වැඩි ෙවන්න 
පුළුවන් කියලා.  2020 වන විට ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය ෙවනස්වීම 
නිසා අවුරුද්දකට මිනිස්සු තුන්ලක්ෂ විසිදහසකට ආසන්න 
පමාණයක් මිය යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි ෙලෝකෙය් තිෙබන 
ෙනොෙයකුත් පරිසර සංවිධාන, ෙනොෙයකුත් ෙලෝක ෙසෞඛ්ය 
සංවිධාන මිනිස්සුන්ට ෙම් විධියට අනතුරු අඟවන්ෙන්.  

අපිට මතකයි, 1994දී ෙලෝකෙය් පළමුවැනි මිහිකත සමුළුව 
පැවැත්වුණු බව. ඒ හරහා ෙලෝකෙය් ඉන්න බලවතුන්ට, ෙලෝක 
නායකයන්ට පරිසරය පිළිබඳව යම් අවධානයක්  ඇති කරන්න 
ඔවුන් ෙයොමුවුණා. නමුත්, අපි එක ෙදයක් දැක්කා. ඉන් පසුව, 
1997 වසෙර් ජපානෙය් කිෙයෝෙටෝ සමුළුව පැවැත්වුණා. ඒ 
කිෙයෝෙටෝ සමුළුව හරහා බලවතුන් ෙනොෙයකුත් එකඟත්වයන්ට 
පැමිණියත් ඒ එකක්වත් කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ඉන්පසුව, 2011 
වසෙර් ඩර්බන් සමුළුව පැවැත්වුණා. 2013 වසර වනෙතක් එම 
සමුළුවල තීන්දු කියාත්මක ෙවයිද කියලා බලාෙගන සිටියා. 
නමුත්, එහි තීන්දු කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ෙමන්න ෙම් විධියට 
ඉතිහාසෙය් හැම අවුරුද්දකම ෙලෝක පරිසර සමුළු එ ෙහම 
නැත්නම්, ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම පිළිබඳ සමුළු 
පැවැත්වුණා. ෙම් ආකාරයට සමුළු පැවැත්වුණාට එයින් ගන්නා 
තීන්දු-තීරණ එකක්වත් ෙලෝක බලවතුන් කියාත්මක කරන්න 
එකඟ වුෙණ් නැහැ.   

අවසානෙය්දී, ෙම් පරිසර සමුළු පවත්වන්න ෙලෝකෙය් රටවල් 
අතර තරගයක් ඇති වුණා කියලා අපි දන්නවා. හරියට, ඔලිම්පික් 
තරගය  තමන්ෙග් රෙට් පවත්වන්න අවස්ථාව ගන්න සටන් 
කරනවා වාෙගයි. එෙහම නැත්නම්, ෙලෝක පාපන්දු තරගාවලිය 
පවත්වන්න අවස්ථාව ගන්න සටන් කරනවා වාෙගයි. එෙහමත් 
නැත්නම්, ෙලෝක රග්බි තරගාවලිය පවත්වන්න අවස්ථාව ගන්න 
සටන් කරනවා වාෙගයි. ෙම් විධියට හුඟාක් රටවල් ෙම් ෙලෝක 
පරිසර සමුළුව තමන්ෙග් රෙට් පවත්වන්න ෙලොකු තරගයක නිරත 
වුණා. එවැනි තරගයක නිරත වුෙණ්, ෙම්වා ෙකෙරහි ෙලෝකෙය් 
අවධානය ඇති වුණ නිසායි. නමුත්, ඒ විධියට ෙලෝක පරිසර සමුළු 
පැවැත්වුවාත් කිසිම ආකාරෙය් එකඟත්වයකට එන්න බැරි වුණා.  

අපි දන්නවා, අද ෙලෝකෙය් දියුණු, සංවර්ධිත රටවල් තමන්ෙග් 
රෙට් දියුණුව, තමන්ෙග් රෙට් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ෙකොන්ෙද්සි 
විරහිතව ෙපනී සිටින බව. එංගලන්තය වැනි යුෙරෝපීය ර ටවල් 
ෙවන්න පුළුවන්, ඇෙමරිකාව ෙවන්න පුළුවන්, ඉන්දියාව ෙවන්න 
පුළුවන්, චීනය ෙවන්න පුළුවන්; අද ඒ සියලු ෙදනාම තමන්ෙග් 
රෙට් පැවැත්ම ෙවනුෙවන්, තමන්ෙග් රෙට්  ෙපෞද්ගලික න්යාය 
පත ෙවනුෙවන් තමයි ෙපනී සිටින්ෙන්. එෙහම නැතිව, ෙලෝක 
මානව සංහතිෙය් පැවැත්ම ෙවනුෙවන් ෙම් ෙලෝකෙය් ෙපනී 
සිටීමක් දකින්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ෙම් ඇති ෙවලා 
තිෙබන ෙලෝක වාතාවරණයත් එක්ක, ෙම් පරිසර විපර්යාසයත් 
එක්ක ෙලෝක බලවතුන්ට පවා පරිසරය ගැන තමන්ෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, අපි ෙම් පරිසරයත් 
එක්ක, පරිසරයට හිතැති සංවර්ධන කියා මාර්ගයක ෙම් ෙලෝකය 
ෙගන යනවාද කියලා අද මිනිසුන් හැටියට අපට තීරණය කරන්න 
ෙවලා තිෙබනවා. එෙහමත් නැත්නම්,  පරිසරයට විරුද්ධව 
සංවර්ධන කියා මාර්ගයක් තුළින් ගිහිල්ලා මුළු ෙලෝකෙය්ම 
ජීවත්වන මිනිස් සංහතියම විනාශයක් කරා අපි ෙගන යනවාද 
කියන තීන්දුව ෙලෝක බලවතුන්ට අද ගන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාත්යන්තර බලශක්ති 
අධිකාරිය අනුව ෙගෝලීය උණුසුමට එෙරහිව කටයුතු කිරීමට අපට 
තව තිෙබන්ෙන් වසර පහක් පමණයි. ඒ වසර පහ තුළදී අපි 
ස්වභාව ධර්මය අනුව කටයුතු කෙළේ නැත්නම්,  අපට ස්වභාව 
ධර්මෙයන් මීට වඩා දරුණු විධියට පතිචාර දක්වනවා කියන එක 
ජාත්යන්තර බලශක්ති අධිකාරිය පවසලා තිෙබනවා.  
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්.  
 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman 
මම හිතන හැටියට, අද ෙලෝකයට හැම පැත්ෙතන්ම  අනතුරු 

හැඟවීම් ලැෙබනවා. ෙම් ෙලෝකයට ඉදිරි අවුරුදු ගණනාව 
ඉතාමත්ම තීරණාත්මකයි කියලා ෙලෝක පරිසර සංවිධාන, ෙලෝක 
ෙසෞඛ්ය සංවිධානය, ජාත්යන්තර බලශක්ති අධිකාරිය යන ෙම් හැම 
සංවිධානයක්ම  මුළු ෙලෝකයටම අනතුරු හඟවනවා. මම විශ්වාස 
කරන්ෙන්, අපි පරිසර හිතකාමී සංවර්ධනයකට, මානව හිතවාදී 
සංවර්ධනයකට යා යුතුයි කියලායි. ඒ ගමන යන්න ෙලෝක 
බලවතුන් ෙකොයි තරම් කැප කිරීමක් කරන්න ලැහැස්තිද යන්නත්, 
ඔවුන් තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික න්යාය පත අත්හැරලා ෙලෝකෙය් 
ජීවත්වන මානව වර්ගයා ගැන හිතන්න සූදානම්ද කියන පශ්නයත් 
අප ඉදිරිෙය් තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට, අපට ෙම් අයුරින් 
පරිසර හිතකාමී සංවර්ධනයකට යන්න පුළුවන්  වන්ෙන්, ඒ 
පශ්නයට විසඳුමත් එක්කයි. එෙහම නැතිව අපි ෙම් සමුළුවල 
ගිවිසුම් අත්සන් කර ෙකොයි තරම් එකඟත්වයකට පැමිණියත් 
ෙලෝක බලවතුන් පරිසර හිතකාමී සංවර්ධනයකට යන්න සූදානම් 
නැත්නම් පෙයෝජනයක් නැහැ. ෙලෝකය ගැන, මානව වර්ගයා 
ගැන -මිනිස් සංහතිය ගැන-  හිතලා, ෙම් සංවර්ධනය පරිසර 
හිතකාමී සංවර්ධනයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න ඕනෑ වනවා. 
ෙම් තිෙබන අනුන්ව යටපත් කිරීෙම් තරගය අත්හරින්න ෙලෝක 
බලවතුන් සූදානම් නැත්නම් ෙම් සමුළුවත් අපි කථා කරපු, 
ෙකොළවල පමණක් අත්සන් කරපු සමුළුවක් බවට පත් ෙවනවා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය යථාර්ථයක් බවට පත් 

කරන්න නම්, ෙලෝක බලවතුන්ට අනිවාර්ෙයන්ම තමන්ෙග් රට 
ගැන පමණක් ෙනොෙවයි, මුළු ෙලෝකය ගැන හිතන පරාර්ථකාමී 
අදහස්  පහළ ෙවන්න ඕනෑ.  අප හිතන පරාර්ථකාමී, අප හිතන 
පරිසර හිතකාමී සංවර්ධනය යථාර්ථයක් බවට පත්ෙවන්ෙන් 
එවැනි අදහස් පහළවීම මතයි කියන එක කියමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසාන කරනවා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. The next speaker is the Hon. Mohamed 

Navavi.  You have five minutes. 
 
[3.37 p.m.] 
 

ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Thank you very much, Mr. Presiding Member.  

I think, this Debate on the Ratification of the Paris 
Agreement is very important. More than 170 countries 
have already signed this Agreement and our future 
depends on this.  

About a month back, the Hon. Mylvaganam 
Thilakarajah, Member of Parliament, and myself 
represented our country at the Asian Parliamentary 
Assembly in Islamabad.  We were very lucky to have 
visited the Senate which is called, "the Green 
Parliament". They are completely using  solar power and 
in most of the places we visited, the first preference was 
given to environment. If a country is to live in peace, if it 
is to be improved in all aspects, first we have to look at 
the environmental aspects. I am very happy that this 
Ministry comes under the perview of His Excellency the 
President. Under the previous Government he was in 
charge of the Ministry of Health and I know how he was 
able to overcome the problems that he had to face with 
regrard to cigarettes. Then, under this Government, he 
has taken a decision on drugs and now it is also under 
control. We are very happy that this Ministry comes 
under His Excellency the President and we have a 
dedicated Deputy Minister too.  

When we speak of environment, we always forget 
about the coastal areas. I am from Puttalam and living in 
the west coast.  If you go around the coastal villages from 
Galle to Mannar, you can see coastal erosion. I can 
remember that about 20-25 years ago, there was a nice 
beach from Galle right up to Mannar extending almost up 
to 1-2 kilometres. But, today, we can see, especially from 
Wennappuwa to Puttalam, Kalpitiya,  that sea is eating up 
the land. So, we have to look into this. The Hon. Deputy 
Minister is here and I hope that he will listen to this. So, 
unless we take a firm action, in the years to come, most 
of the houses and industrial buildings situated along the 
west coast will be washed away. So, in order to prevent 
that happening, we can use not only rocks but we can also 
encourage the usage of plants and one such variety we are 
using is Kadolana. But, it should be done on a large scale 
so that the west coast soil can be safeguarded.  

The other thing is that His Excellency the President is 
interested in using compost as fertilizer. As you know, I 
represent the Puttalam District where we have 16,000 
acres of agricultural land in Kalpitiya where the soil is 
sandy. People have been using other fertilizers and 
pesticides and because of that the soil has become 
infertile. So, according to an environmental report, 
probably in another 10-15 years’ time, we will not have 
pure water in the whole of Kalpitiya. Therefore, I am also 
struggling to introduce compost as fertilizer to that area 
and with the help of His Excellency the President, if we 
can encourage the use of compost, I am sure that we will 
be able to do something early in order to protect that area. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up. 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Please, give me two more minutes. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
No.  I am sorry. Please, wind up now.  
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Okay.  

So, I think the ratification of the Paris Agreement is 
very important to save the country. 

Thank you very much. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. The next speaker is the Hon. Ameer Ali 

Shihabdeen. You have five minutes.         
 
[பி.ப. 3.42] 

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன் - கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இன்ைறய தினம் Paris Agreement ெதாடர்பான விவாதத்திேல 
காலநிைல மாற்றம் மற் ம் சுற்றாடல் மாசைட  சம்பந்தமாகப் 
ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் ெகா த்தைமக்காக நான் த ல் 
உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
இலங்ைகயிேல எதிர்காலத்தில் எம  சந்ததியினைரப் 
பா காத் க் ெகாள்வதற்காக எ க்கப்ப கின்ற இந்த 

யற்சிகள் பலமாக இ க்கேவண் ெமன்ப  என  
பிரார்த்தைனயாகும்.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් දිස්තික්කෙය් -
මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්- ෙලොකුම පශ්නය තමයි, රුපියල් මිලියන 
9,000ක ව්යාපෘතියක් නවත්වා තිබීම. මා දිස්තික් සංවර්ධන 
කමිටුෙව් සම සභාපති හැටියට කටයුතු කරනවා. අෙප් දිස්තික් 
ෙල්කම්තුමිය ෙපෙර්දා මට කථා කර කිව්වා, -මා දැනුවත් කළා-, 
"වැලි සහ gravel නැති නිසා රුපියල් මිලියන 9,000ක ව්යාපෘතිෙය් 
වැඩ සියල්ල වහාම නවත්වලායි තිෙබන්ෙන්." කියා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් මෙග් දිසත්ික්කෙය් ඕනෑ තරම් gravel සහ 
වැලි තිෙබනවා. මම ෙම් සම්බන්ධව මා හිතවත් නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාත් කලින් දැනුවත් කළා. මා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් 
ෙම් සම්බන්ධව ලිඛිතව දන්වා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එහි සිටින සමහර නිලධාරින් 
තමයි එතැන ෙවළඳාමක් කරන්ෙන්. ෙමොන ෙපොලීසිය දැම්මත්, 
ෙද්ශපාලන බලෙව්ග මඟින් නවත්වන්න හැදුවත්, GA හරහා 
ෙද්ශපාලනිකව මැදිහත් වුණත් එය නවත්වන්න බැහැ. ෙමොකද, 
එතැන එක කල්ලියක් ඉන්නවා. ඒ අය පමණයි ඒ business එක 
කරන්ෙන්. ඒවා කීයටද ගන්ෙන්, ෙකොෙහොමද යන්ෙන් කියාවත් 
දන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් දිස්තික්කෙය් 
ඉඳලා ඕනෑ තරම් gravel සහ වැලි පිටතට ෙගන යනවා. ඒත් 

මඩකලපුව දිස්තික්කය සංවර්ධනයට බඩු නැති ලු. ඒ හින්දා ඒ 
ව්යාපෘති සම්පූර්ණෙයන් නවත්වා තිෙබනවා. ඒවා අඩ පණ වී 
තිෙබනවා. රුපියල් මිලියන 9,000ක් කියන්ෙන් මෙග් 
දිස්තික්කයට ෙලොකුම ගණනක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඉදිරිෙය්දී වැසි කාලය පටන්ගන්නා විට අපට ඒ ව්යාපෘති 
කරගන්න බැරි  ෙවනවා. ඒ නිසා මහත් සිත් අමාරුවකින්, 
ෙව්දනාවකින් තමයි මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු සභාවට ෙම් 
ගැන -ඒ නිලධාරින් කරන වැඩ පිළිෙවළ ගැන- දැනුවත් 
කරන්ෙන්. මම භූ විද්යා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශෙය් අදාළ 
නිලධාරින්ටත්, සභාපතිතුමාටත් ෙම් සම්බන්ධව වරින් වර කියා 
තිෙබනවා. ඒ වුණාට ඒ ෙගොල්ෙලෝ එයට ඇහුම් කන් දුන්ෙන් 
නැහැ. එහි සිද්ධ වන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා ෙසොයා බැලුෙව් නැහැ. 
නිකම්ම කථා කරනවා මිසක් ෙවනත් ෙමොකවත් ඒ අය කෙළේ 
නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair. 
 
අනතුරුව ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වූෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 
Chair, and THE HON. DEPUTY SPEAKER  took the Chair. 

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් මම 

අහනවා, 'එකම දිස්තික්කයකවත් වැලි සහ gravel නැහැ කියා 
ෙලොකුම ව්යාපෘතියක් නවත්වන එක, අෙප් දිස්තික්කෙය් තිෙබන 
වැලි සහ gravel පිට දිස්තික්කවලට විකුණන්න යවන එක 
ෙලොකුම අපරාධයක් යැයි සිතුෙව් නැද්ද?' කියා. ඒක ඒ ජනතාවට 
කරන මහා අපරාධයක්. මා නම් හිතන්ෙන්, ලබන මාසය වන විට 
-වැසි කාලය පටන් ගන්නා විට- ඒ ව්යාපෘති කටයුතු ආෙයත් 
පටන්ගන්න බැරිව යනවා කියායි. මා ඊෙය්ත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
අදාළ සභාපතිතුමා දැනුවත් කළා. අපි දිස්තික් සංවර්ධන කමිටුවට 
අදාළ නිලධාරියා තුන් සැරයක් ෙගන්වා - ෙද්ශපාලනඥෙයෝ 
මැදිහත් ෙවලා, ෙපොලීසිය මැදිහත් ෙවලා - කිව්වා, "ෙමෙහේ 
තිෙබන සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළට ඉස්සර ෙවලා මූලිකත්වය 
ෙදන්න." කියා. එතුමා ඇවිල්ලා යනවා. නමුත්, එතුමා ගිහින් 
කරන්ෙන් ෙවනත් වැඩක්. හිඟයක් තිෙබනවා කියලා, gravel සහ 
වැලි පිට දිස්තික්කවලට දීලා, ෙවළඳාමක් කරලා අප දිස්තික්කෙය් 
තිෙබන ෙලොකුම ව්යාපෘතිය නවත්වන එක දිස්තික්කෙය් පමණක් 
ෙනොව, ඒ පළාෙත් සිටින මුළු ජනයාටම කරන ෙලොකුම 
අපරාධයක් කියා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. ගරු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. ඉතා 
උනන්දුෙවන් ෙම් කාරණයට මැදිහත් වන්න කියා මම 
එතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. එෙහම කෙළේ නැත්නම්, රුපියල් 
මිලියන 10,000ක් - ෙම් අවුරුද්ෙද් අපට ෙවන් කරපු මුදල- 
ආෙයත් භාණ්ඩාගාරයට නිකම්ම ෙදන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා. 
ෙහේතුව ෙමොකක්ද? Gravel සහ වැලි නැති හින්දායි ඒ මුදල ආපසු 
යවන්න අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් වැඩිපුරම gravel 
සහ වැලි ලංකාවට සපයන එකම දිස්තික්කය හැටියට 
සැලෙකන්ෙන් මඩකලපුව දිස්තික්කයයි. එෙහම ෙවලා තිබියදීත් 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ නවත්වනවා නම්, එය ඒ දිස්තික්කෙය් ජනයාට 
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කරන ෙලොකු අපරාධයක්. ඉදිරිෙය්දී අදාළ නිලධාරිනුත්, අදාළ 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් - එතුමාත් දැන් ෙම් ගරු සභාවට ඇවිත් 
ඉන්නවා.-, විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාත් ෙම්කට මැදිහත් ෙව්වි කියා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි එතුමාත් දැනුවත් කර තිෙබනවා. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අදාළ ඇමතිවරයාව සිටින ෙවලාෙව්දී, යහ 
පාලන ආණ්ඩුෙවන් එෙහම ෙවනවා නම්, යහ පාලනය ගැන කථා 
කරන එෙක් ෙත්රුමක් නැති ෙවනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. ඒ නිසා ෙම් සඳහා ඔක්ෙකෝම ඒකරාශී ෙවන්න 
ඕනෑය; ඔක්ෙකෝම මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑය කියා මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එෙහම නැත්නම් ෙමම වැඩ පිළිෙවළ 
කරෙගන යන්න බැරි ෙවනවා. යහ පාලනෙය් නමින් ඔතැන 
ඉන්නා නිලධාරින් කප්පම් ඉල්ලනවා; යහ පාලනෙය් නමින් ඒ 
සිටින නිලධාරින් ෙවන ෙවන වැඩ කරෙගන යනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Deputy Minister, please wind up.  

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
Sir, please give me one more minute. එෙසේ සිදු කරන එක 

ගැන අදාළ නිලධාරින් බලා ගනියි. නමුත් ඒ පළාෙත් ඉන්නා 
ජනයාෙග් ව්යාපෘතිය, ඒ දිස්තික්කෙය් ව්යාපෘතිය අඩපණ කරන්න 
එපාය කියා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු අනුරාධ ජයරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 
 

[අ.භා. 3.48] 
 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன - மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින ෙබොෙහොම වැදගත්, 

 කාෙලෝචිත මාතෘකාවක් විවාදයට ෙගන තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව් 
ඊට අදාළව අවසන් කථාව හැටියට මට අදහස් පකාශ කරන්න 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මා පථමෙයන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. රටක් විධියට අපි අෙප් අනුමැතිය එෙහම නැත්නම් 
එකඟතාව ලබා දුන් පැරිස් ගිවිසුම සම්බන්ධව අද දිනෙය් අෙප් ගරු 
මන්තීතුමන්ලා බහුතරයක් ෙබොෙහෝ කරුණු-කාරණා ඉදිරිපත් 
කළා. එෙසේ කරුණු-කාරණා ඉදිරිපත් කළ ගරු මන්තීතුමන්ලා 
ෙබොෙහොමයක් ෙමම ගිවිසුෙම් තිෙබන වටිනාකම පිළිබඳව වාෙග්ම 
ෙමම ගිවිසුමට එෙසේ සහෙයෝගය ලබා දීෙම් වැදගත්කම පිළිබඳව 
දීර්ඝ වශෙයන් කථා කළා. ඒ නිසා මම පථමෙයන්ම ඒ සියලු 
ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙමම ගිවිසුම හරහා රෙට් 
ජනතාවට පෙයෝජනයක් ලැෙබන ආකාරෙයන් කටයුතු කරන්න 
පුළුවන් ෙවන විධිෙය් වඩාත් පාෙයෝගික වුණු, වඩාත් වැදගත් වුණු 
අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ගිවිසුමත් සමඟ 
පධාන වශෙයන්ම අපට අරමුණු ෙදකක් ඉටු කර ගැනීෙම් 
අවශ්යතාව තිෙබනවා. එයින් පළමුවැනි කාරණය බවට පත් 
වන්ෙන්, ෙගෝලීය උණුසුම ෙසල්සියස් අංශක ෙදකකට වඩා ඉහළ 

යාම වළක්වා ගැනීමයි. ෙදවැනි අරමුණ බවට පත් වන්ෙන්, 
ෙසල්සියස් අංශක 1.5කට අවමෙයන් ෙගෝලීය උණුසුම පවත්වා 
ගැනීමයි. ෙමන්න ෙම් කාරණා ෙදක පධාන කාරණා ෙදකක් බවට 
පත් ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දිනෙය්දී ෙමම කාරණාව 
සම්බන්ධෙයන් කථා කළ ෙබොෙහෝ මන්තීවරුන්ෙග් අදහස බවට 
පත් වුෙණ්, දියුණු වුණු රටවල් එෙහම නැත්නම් කාර්මීකරණය 
අතින් ඉහළටම ගිය රටවල් ෙබොෙහෝ විට ෙම්වාට හරියාකාරව 
සහෙයෝගය ලබා ෙදන්ෙන් නැතුව අප වාෙග් දියුණු ෙවමින් 
පවතින රටවල් විතරක් ෙම්වාට එකතු කර ගන්න උත්සාහ 
කරනවාය කියන එකයි. හැබැයි, අපි ෙමතැනදී කල්පනා කළ යුතු 
පධානම කාරණය තමයි අපි දියුණු ෙවමින් පවතින රටක් වුණත්, 
සමස්ත මානව වර්ගයා ෙවනුෙවන් තීන්දු-තීරණ ගත යුතු 
අවස්ථාවලදී අපි ඒවාට අවශ්ය තීන්දු-තීරණ අරෙගන කටයුතු කළ 
යුතුව තිෙබනවාය කියන එක.  මුළු ෙලෝකෙය් තිෙබන හරිත වායු 
විෙමෝචනෙය් පමාණයත් එක්ක සංසන්දනය කරනෙකොට, 
ලංකාෙව් එම පමාණය 0.1ක් වාෙග් ෙබොෙහොම කුඩා පමාණයක් 
බවට පත් ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, අෙප් රෙට් හරිත වායු 
විෙමෝචනෙය් පමාණය එෙසේ කුඩා පමාණයක් වුණත්, නිවැරදි 
අරමුණක් ෙවනුෙවන් කටයුතු කරනවා නම් අපි ඒවාට අවශ්ය 
තීන්දු-තීරණ අරෙගන කටයුතු යුතුයි කියා අප විශ්වාස කරනවා. 
අෙප් රට කුඩා ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් පසු ගිය කාලය පුරාවටම 
අෙප් රාජ්ය නායකයන් විවිධ කරුණු-කාරණාවලදී  ජාත්යන්තර 
වශෙයන් මැදිහත් ෙවලා, ෙම් කියන මහා විශාල දැවැන්තයන් 
හැටියට හැසිෙරන රටවල අර්බුද පවා සමථයකට පත් කරන්න 
කටයුතු කළ අවස්ථා අෙප් ඉතිහාසෙය් ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙම් කාරණෙය්දීත් අපි ඒ දියුණු වුණු රටවල් ෙමයට 
සහෙයෝගය ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා බලා ඒ ෙදන ආකාරය 
අනුව අෙප් සහෙයෝගය ෙදනවාය කියනවා ෙවනුවට ඒ සියලු 
ෙදනාම එකතු කරෙගන අෙප් සහෙයෝගයත් ලබා ෙදනවාය කියා 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පැරිස් ගිවිසුම අපරානුමත 
කිරීම අනුමත කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් රටත් එහි පළමුවැනි 
කණ්ඩායෙම් සාමාජිකයන් 55ෙදනා අතරට එකතු වීම ඉතාම 
වැදගත් ෙවනවා.  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ෙද්ශගුණික 
ෙවනස්වීම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ෙග් රාමුගත සම්මුතිෙය් ෙවබ් 
අඩවිෙය් සඳහන් ෙවන කරුණු අනුව ෙම් ෙවනෙකොට පාර්ශ්වයන් 
27ක් ෙමම ගිවිසුමට අත්සන් තබා එය අපරානුමත  -ratify-  කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සමස්ත විෙමෝචන පමාණය පතිශතයක් 
හැටියට ගත්තාම, ෙම් ෙමොෙහොත ෙවනෙකොට එය සියයට 39.08ක් 
ෙවනවා. ෙමම සම්මුතිෙය් 21 වන වගන්තිෙය් ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා, සමස්ත හරිත වායු විෙමෝචන 
පමාණෙයන් සියයට 55ක් පිරුණාම, පාර්ශ්වයන් 55ක් ෙමයට 
අත්සන් තැබුවාම, දින 30කට පසුව ෙමය බලාත්මක ෙවනවාය 
කියන කාරණාව. එතෙකොට ඒ සාමාජික වුණු රටවලට පමණයි, 
තීන්දු-තීරණ ගැනීෙම් අයිතිය තිෙබන්ෙන්. අෙනක් සියලු 
පාර්ශ්වයන් ෙමහි නිරීක්ෂකයන් බවට පමණයි පත් ෙවන්ෙන්. ඒ 
නිසා සාමාජික රටක් බවට පත් ෙවලා, පැරිස් ගිවිසුම අත්සන් 
කරලා, එහි තීන්දු-තීරණ ගන්න, ඊට අවශ්ය දායකත්වය ලබා 
ෙදන්න, අෙප් අදහස්-උදහස් ඉදිරිපත් කරන රටක් බවට අෙප් රට 
පත්වීමත් ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් 'පැරිස ් ගිවිසුම' 
හරහා ෙගෝලීය ඉලක්කයකට යන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබන 
නිසා. ඒ ෙගෝලීය ඉලක්කය ළඟා කර ගැනීම සඳහා අෙප් 
දායකත්වය ලබා ෙදන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙද්ශීය වශෙයනුත් විශාල සංවර්ධනයකට අපට යන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. 'හරිත ෙද්ශගුණික අරමුදල' ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් මිලියන 100කට එහා ගිය අරමුදලක් වශෙයන් පිහිටුවා 
තිෙබනවා.  

541 542 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු ගිය දිනවල අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් අනුව, අෙප් අනුගතවීමට අදාළව 
ව්යාපෘතියක් ඉදිරිපත් කරලා ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 38.01ක 
පදානයක් අෙප් අමාත්යාංශයට ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. 
මම ඒකත් ෙබොෙහොම සතුටින් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. 
පසු ගිය කාලවල රටක් විධියට ලබා ගත්තු ණය පමාණයන් 
පිළිබඳව අපි දන්නවා. ඒ ලබා ගත්තු ණය පමාණවලට ෙගවන 
ෙපොලී පමාණය ගැන අපි දන්නවා. හැබැයි, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉල්ලීමත් එක්ක පදානයක් හැටියට ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් මිලියන 38.01ක් අපට ලබා ගන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. 
ඒක, එක්තරා විධියකට රටක් විධියට අපි සියලුෙදනා ලබා ගත්තු 
ජයගහණයක් හැටියටයි, අපි දකින්ෙන්.  

අපි අද 'පැරිස් ගිවිසුම' ගැන කථා කරන ෙවලාෙව්දී, ඒක 
අපරානුමත කිරීම සඳහා අෙප් එකඟතාව පළ කරන අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කළ යුතු එක් කාරණාවක් තිෙබනවා. එනම් 
අප විසින් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඒ ෙවනුෙවන් ජාතික 
පතිපත්තියක් නිර්මාණය කරගත යුතු වීම.  

ෙම් වාෙග් කරුණු කාරණාවලදී, සමහර ෙවලාවට නායකයන් 
ෙවනස් ෙවන ෙකොට, සමහර ෙවලාවට පක්ෂ පාට ෙවනස් ෙවන 
ෙකොට රෙට් සම්පූර්ණ තීන්දු තීරණ ෙවනස් ෙවන තත්ත්වයකට 
ගිෙයොත් මම හිතන්ෙන් නැහැ, රටක් විධියට අපට ඉදිරියට යන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා කියලා. අද අෙප් සෙහෝදර මන්තීවරුන් 
සියලුෙදනා එකට එකතු ෙවලා ෙම් රට පාලනය කරනවා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා නිදහස ් පක්ෂය ඇතුළු 
සියලුෙදනා එකට එකතු ෙවලා ෙම් රට පාලනය කරන ෙවලාවක 
අපට කළ හැකි විශිෂ්ටම ෙද් බවට පත් ෙවන්ෙන්, අපි එක්තරා 
විධියක වූ ජාතික පතිපත්තියක් ෙම් රට තුළ නිර්මාණය කිරීමයි. 
එෙහම අවුරුදු 20ක, 30ක ජාතික සැලැස්මක අපි කටයුතු 
කරනෙකොට ඒක පරිසර අංශය ෙව්වා, එෙහමත් නැත්නම් විෙද්ශීය 
පතිපත්තීන් පිළිබඳව ෙව්වා, එෙහමත් නැත්නම් රෙට් සංවර්ධනය 
පිළිබඳව ෙව්වා සියලුෙදනාටම නිවැරදි අවෙබෝධයකින් යුතුව 
කටයුතු කිරීමට හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ නිසා, ෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයන්ට ෙව්වා, විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ට ෙව්වා, ඒ 
සියලුෙදනාටම අරමුණක් ඇතුව තම ආෙයෝජනයන් කරන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. පරිසර ක්ෙෂේතයට අදාළවත් අද ෙගෝලීය 
අරමුණක් ෙවනුෙවන් අපි සියලුෙදනාම එකට එකතු ෙවලා කටයුතු 
කරන අවස්ථාවක අපි විශ්වාස කරනවා, ෙම් ක්ෙෂේත ෙවනුෙවන් 
තවදුරටත් දීර්ඝව කියාත්මක කරන්නා වූ වැඩ පිළිෙවළකට අප 
සියලුෙදනා ගමන් කළ යුතුව තිෙබනවා කියලා.  

මම කලින් සඳහන් කළා වාෙග්, ෙමම ගිවිසුම අත්සන් කිරීමත් 
එක්ක, ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය පාලනය කරන්න, ෙගෝලීය 
උෂ්ණත්වය යම් මට්ටමක රඳවා තබා ගන්න අපි සහෙයෝගය පළ 
කරනවා විතරක් ෙනොෙවයි, ෙද්ශීය වශෙයන් විශාල සංවර්ධන 
වැඩ ෙකොටසක් ෙම් හරහා කර ගන්නත් අපට පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා. ෙපොසිල ඉන්ධන මත පදනම් වුණු බලශක්ති 
කමෙව්දයකුයි, අද අෙප් රට තුළ තිෙබන්ෙන්. විශාල මුදල් 
පමාණයක් ෙපට්රල් ඇතුළු අෙනකුත් ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා 
අපට ෙවනත් රටවලට ෙගවන්න සිදු ෙවනවා. හැබැයි, ෙම් 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති පභවයන්ට අපි මාරුවීම තුළ, රට තුළ 
අෙප් මුදල් ඉතිරි කර ගැනීමට හැකි තත්ත්වයකුත් පැහැදිලිවම 
ඇති ෙවනවා. ෙම් ෙකොන්ෙද්සිවලට, යම් යම් කරුණු කාරණාවලට 
අපි දායකත්වය දක්වන ෙකොට ඒ සියලු ෙද්වල් ෙද්ශීය මුදල් 
ආෙයෝජනය කරලා කරනවා කියන එකඟතාව අපි පළ කරලා 
නැහැ. ඒක ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

2030 වනෙකොට සමස්ත හරිත වායු විෙමෝචනෙයන් සියයට 
20ක පමාණයක් අවම කිරීමයි, අෙප් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. 
එෙසේ සියයට 20ක පමාණයක් අවම කරන ෙකොට සියයට 4ක 
ෙකොටසක් විතරයි ෙද්ශීය මුදල් දායක කරෙගන අපි අඩු 
කරන්ෙන්. ඉතුරු සියයට 16 අඩු කිරීම සඳහා ඒ අවශ්ය කරන 
මූල්යමය අනුගහය, දායකත්වය ඇතුළු සියලු ෙද්වල විෙද්ශීය 
අරමුදල් මත කියාත්මක කරන්නයි අප බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්. විෙද්ශීය රටවලින්, හරිත ෙද්ශගුණික අරමුදල වාෙග් 
අරමුදල්වලින් වැඩි සහෙයෝගයක්, ශක්තියක් රටක් විධියට අපට 
අවශ්ය කරනවා.  

මීට ෙපර කියූ කාරණාව සම්බන්ධෙයන් යමක් කියන්න ඕනෑ. 
"ෙම් ගිවිසුම්වලට ඇතුළත්වීම තුළ අපට අහිතකර වුවත්, දියුණු 
රටවල් ගන්නා තීන්දු, තීරණවලට අපට එකඟ වන්න සිදු 
ෙවනවා." කියලා සමහරු විශ්වාස කරනවා. හැබැයි එවැනි 
තත්ත්වයක් නැහැ.  

2030 වනෙකොට හරිත වායු විෙමෝචනෙයන් සියයට 20ක් අඩු 
කරන ෙකොට, සියයට 4ක පමාණයක් ෙද්ශීය දායකත්වෙයන් අඩු 
කරනවා කියන එක තීරණය කරලා තිෙබන්ෙන් ෙවනත් 
කවුරුවත් ෙනොෙවයි; අපට කරපු බලපෑමක් මත ෙනොෙවයි; 
අෙපන් කරපු ඉල්ලීමක් මත ෙනොෙවයි. ෙම්ක, ෙද්ශීයව අප 
තීරණය කරපු සියයට 4ක්. ඒ නිසා අෙප් ආර්ථිකයට, අෙප් 
සංවර්ධනයට, ෙම් කිසිදු ෙදයකට  හානියක් ෙනොවන ආකාරෙයන් 
අපට ෙම් වැඩ ෙකොටස කිරීෙම් හැකියාව ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අප ෙම් වැදගත් 
මාතෘකාව සාකච්ඡාවට ගන්නා අවසථ්ාෙව්දී අප කල්පනා කර 
බැලිය යුතුව තිෙබනවා, රට විධියට අපි අද ෙකොතැන ද 
ඉන්ෙන් කියන කාරණය පිළිබඳව. පරිසරය පිළිබඳව අපි 
ෙබොෙහොම ඉහළින් කථා කරනවා. පරිසරය ආරක්ෂා කරන, 
පරිසරය රැක ගන්න කණ්ඩායමක් හැටියට, රටක් හැටියට අපි 
ෙබොෙහොම ෙහොඳින් ෙපනී සිටිනවා. හැබැයි, මා එක 
උදාහරණයක් ඉදිරිපත් කරනවා. 1956 වන ෙකොට ෙම් රෙට් 
වන ඝනත්වය සියයට 63යි. හැබැයි, අද වන ෙකොට එය සියයට 
29 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, අවුරුදු 60ක් යන 
ෙකොට දැන් තිෙබන පමාණයට වඩා භාගයකටත් අඩු 
පමාණයකට අෙප් වන ඝනත්වය අඩු ෙවනවා. එෙහම නම් තව 
අවුරුදු 50ක්, 60ක් යන ෙකොට ලංකාව විධියට අපි ෙකොතැනද 
ඉන්ෙන්? අද වන ෙකොට වන ඝනත්වය පාකිස්තානෙය් සියයට 
2යි; ඉන්දියාෙව් සියයට 23යි; බංග්ලාෙද්ශෙය් සියයට 11ක 
වාෙග් පමාණයක්. එෙහම නම් තවත් අවුරුදු 50ක් යන ෙකොට 
අපි පාකිස්තානය වාෙග් සියයට  2ක වන ඝනත්වයකට 
යනවාද, එෙහම නැත්නම් අෙප් පතිපත්තීන් ෙවනස් කරෙගන 
නිවැරදි ගමනක යනවා ද කියන එක ගැන තීන්දු තීරණ අපට 
ගන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්  ජනාධිපතිවරෙයක් පරිසර අමාත්යාංශය වාෙග් 
අමාත්යාංශයකට නායකත්වය ෙදන්ෙන් ඉතිහාසෙය් පළමු 
වතාවටයි. ඒක එක්තරා විධියක සුවිෙශේෂී, වැදගත් අවස්ථාවක්. ඒ 
හරහා එතුමා ගත්ත තීන්දු තීරණ එක්ක ෙහට දවෙසේ වඩා ෙහොඳින් 
පරිසරය ආරක්ෂා කරන කමෙව්දවලට ගිහිල්ලා පරිසර 
ආරක්ෂාකාරී කණ්ඩායමක් හැටියට එෙහම නැත්නම් රටක් 
විධියට ඉදිරියට යන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. අෙප් 
ෙබොෙහෝ ගරු මන්තීවරුන් ඉදිරිපත් කළ ආකාරයට 'නීල හරිත 
යුගයක්',  'වන ෙරෝපා' වැඩ සටහන ඇතුළු දිස්තික්ක මට්ටමින් 
කියාත්මක වන විශාල වැඩ පිළිෙවළවල් රාශියක් අද පරිසර 
අමාත්යාංශෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මඟ ෙපන්වීම යටෙත් 
කියාත්මක වනවා.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තව එක කාරණාවක් මතක් 
කරන්න කැමැතියි. අෙප් ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා මතක් 
කළා, පසු ගිය කාලෙය් ෙකොකා-ෙකෝලා සමාගෙම් යම් කියාවක් 
ෙහේතුෙවන් කැලණි ග ෙඟ් ජලය අපවිත වීම පිළිබඳව.  "ෙම් 
ෙවනුෙවන් කිසිදු මුදලක්  පරිසර අමාත්යාංශය අය කරෙගන 
නැහැ. පරිසර  අමාත්යාංශය ෙමෙහම වැඩ කරන ෙකොට පැරිස් 
ගිවිසුම පිළිබඳව ..." කියලා එතුමා සඳහන් කළා. හැබැයි, මම 
කැමැතියි,  විනාඩියක කාලයක් අරෙගන එතුමාව නිවැරදි 
කරන්න. ෙමොකද, ඒ කියාව නිසා හානි වුණු ෙපොම්පාගාරය හදන්න 
වැය වුණු සියලු මුදල් පමාණය අපි ෙකොකා-ෙකෝලා සමාගම හරහා 
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඒක රුපියල් මිලියන 132ක මුදලක්. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
සමුදීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය වියදම් කරපු රුපියල් මිලියන 
ෙදකක මුදලත් සම්පූර්ණෙයන්ම ෙකොකා-ෙකෝලා සමාගෙමන් අය 
කර ගන්න අපි කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම පරිසර අධිකාරියට යම් 
යම් පරීක්ෂණ සඳහා  වියදම් වුණු මුදල රුපියල් මිලියන 1.5යි. ඒ 
රුපියල් මිලියන 1.5ත් අපි ෙකොකා-ෙකෝලා සමාගෙමන් අය කර 
ගන්න කටයුතු කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. කැලණි ග ෙඟ් ස්ථාන 
තුනක වතුර පරීක්ෂා කරන මධ්යස්ථාන තුනක් ඉදි කරන්න වැය 
වුණු සම්පූර්ණ මුදල රුපියල් මිලියන 150යි. එක 
පරීක්ෂණාගාරයක් ඉදි කරන්න වැය වුණු මුදල රුපියල් මිලියන 
50යි. ෙම් පරීක්ෂණාගාර තුනම ඉදි කරන්ෙන් ෙකොකා-ෙකෝලා 
සමාගම විසින්, ඔවුන්ෙග් මුදල් ෙයොදා ෙගනයි. ෙම් කටයුතු අපි 
ෙම් ආකාරයට කියාත්මක කර තිෙබනවායි කියන එක අපි ගරු 
බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාට මතක් කරනවා, එතුමා කළ පකාශය 
නිවැරදි කිරීම සඳහා.  පනත අනුව කටයුතු කළා නම් අපට අය කර 
ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂයක මුදලක් පමණයි. 
හැබැයි, රුපියල් මිලියන 200කටත් එහා ගිය මුදලක් අපි ෙම් වන 
ෙකොට අය කරෙගන තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා  දීර්ඝ වශෙයන් කථා 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. අවසාන වශෙයන් ෙමම 
වැදගත් අවස්ථාෙව්දී  රටක් විධියට ඉදිරියට යන ආකාරය පිළිබඳව 
ඒ අදහස් ඉදිරිපත් කරපු අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා සියලු ෙදනාටම 
අපි ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙද්ශීය 
දායකත්වය ලබා දීම සඳහා අවශ්ය කරුණු කාරණා කියාත්මක 
කිරීම සඳහා, අවශ්ය කටයුතු සංවිධානය කිරීම සඳහා අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා පමුඛ නිලධාරින්ෙගන් සමන්විත 

කමිටුවක් පත් කරලා ති බුණා. ඒ කමිටුෙව් සියලු ෙදනාටත්, 
ලංකාෙව් ෙද්ශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ අංශෙය් අධ්යක්ෂ ආචාර්ය 
සුනිමල් ජයතුංග මැතිතුමන් ඇතුළු සියලු ෙදනාටමත්, ෙමම 
කාරණය සාර්ථක කර ගන්න සහෙයෝගය ලබා දුන් විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා පධාන ඒ නිලධාරින් සියලු 
ෙදනාටත් අෙප් ස්තුතිය පිරිනමමින්, ෙමම ගිවිසුම අපරානුමත 
කිරීම අප අනුමත  කරනවා පමණක් ෙනොෙවයි, එය පාෙයෝගිකව, 
හරියාකාරව රට තුළ කියාත්මක කරන්න සියලු ෙදනාෙග්ම 
සහෙයෝගය ලබා ෙදන්නයි කියා ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ වනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

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

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
 

එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 4.00 පසු කර තිබුෙණන් ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන 
ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, අ. භා. 4.04ට 2016 සැප්තැම්බර් 
20 වන අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

  

 
அப்ெபா  ேநரம் பி.ப. 4.00 மணிக்குப் பிந்திவிட்டைமயால் 

மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய 
பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப , பி.ப. 4.04 க்கு பாரா மன்றம், 2016 ெசப்ெரம்பர் 20, 
ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
And it being past 4.00 p.m., THE HON. DEPUTY SPEAKER 

adjourned Parliament without Question put.  

Parliament adjourned accordingly at  4.04 p.m. until 1.00 p.m. on 
Tuesday, 20th September, 2016.  
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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பொெொளுைன்ற விவொதங்கள் 
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 தபொலில் கொவலிலிருந்த நபதெொருவொின் இறப்பு 

 ெர்வததெ உடன்படிக்மககள் பற்றி ைக்களுக்கு அறிவூட்டல் 

 

ைக்கள் வங்கிெின் டிஜிடல் திட்டத்துக்கொன வன்தபொருள் 

தகொள்வனவு : 

 அெெ ததொழில்முெற்ெிகள் அபிவிருத்தி அமைச்ெொின் கூற்று 

 

வடக்கு ைற்றும் கிழக்கு ைொகொணங்களில் ைொற்றுவலுவுள்தளொர் 

முகங்தகொடுக்கும் பிெச்ெிமனகள் : 

 ெமூக வலுவூட்டல் ைற்றும் நலன்புொி அமைச்ெொினது கூற்று 

அெெொங்க மவத்திெ அதிகொொிகள் ெங்க உறுப்பினர்கள் ெிலெது 

நடவடிக்மக : 

 கல்வி அமைச்ெொினது கூற்று 

 

இலங்மகப் தபொறிெிெற் தபெமவச் ெட்டமூலம் : 

 முதன்முமற   ைதிப்பிடப்பட்டது 
 
குமறநிெப்புத் ததொமக : 

 ததொழிற்பொட்டுச் தெலவினம் 

 

உற்பத்தி வொி (விதெட ஏற்பொடுகள்) ெட்டம் : 

 கட்டமள 

 

ஒத்திமவப்புப் பிதெெமண: 

 ததொழில் அலுவலர்களின் தெமவக் குறிப்பு ததொடர்பொன 

 பிெச்ெிமன 

ANNOUNCEMENTS:  
    Nation Building Tax (Amendment) Bill: Petition to the 

Supreme Court 
 
AUDITOR-GENERAL’S REPORT 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
  Death of a Person in Police Custody 
   Public Awareness on International Agreements 
 
PURCHASE OF HARDWARE FOR DIGITALIZATION OF 

PEOPLE’S BANK: 
    Statement by Minister of Public Enterprise Development 
 
PROBLEMS FACED BY THE DISABLED IN NORTHERN 

AND EASTERN PROVINCES: 
    Statement by Minister of Social Empowerment and Welfare  

CONDUCT OF SOME MEMBERS OF GOVERNMENT 
MEDICAL OFFICERS’ ASSOCIATION: 

    Statement by Minister of Education 
 
ENGINEERING COUNCIL, SRI LANKA BILL: 
    Read the First Time 
 
SUPPLEMENTARY SUM:  
    Operational Expenditure 
 
EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT: 
    Order 
 
ADJOURNMENT MOTION: 
    Issues Related to Service Minute of Labour Officers  





 

පාර්ලිවම්න්ුරව 
பொெொளுைன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—-                                                                               
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අ. භා. 1.00ප පා්ධලිගේන්තතුම  රැසා ිසය.   
ොානායෙතුම්ා [ රු ෙරු ජයසූරිය ්හතා]   

මූලාසනාරූඪ ිසය. 
பொெொளுைன்றம் பி.ப. 1.00 ைணிக்குக் கூடிெது.  

ெபொநொெகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு கரு ஜெசூொிெ] தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA]  

in the Chair. 
 
 

 

නිවේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 
 

ජාතිය වගොඩනැගීවම් බදු (සැංවශ්ෝධාන) පනත් 

වකම්ම්පත :  වරේෂනා ධිකරණය  වපත්සෙක් 
நொட்மடக் கட்டிதெழுப்புதல் வொி (திருத்தம்) 

ெட்டமூலம் : உெர்நீதிைன்றுக்கு ைனு 
NATION BUILDING TAX (AMENDMENT) BILL: PETITION TO 

THE SUPREME COURT 
 
 
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ්ඩුක්ර්  ය සාාාගේ 111(1)  ය සාාා  ්රොය  “ජාතිය 

ග ොඩනැගීගේ බදු (සංග ෝධන)” න්ැති පනත් ගෙටුේපත 
සේබන්තධගයන්ත ගරේෂ්ඨාධාකරෙයටය ග ත ිරිරිපත් ෙයන ලැ 
ගපත්ස්ෙ ිළපපත  ්ා ග ත ලැබී ඇති බ  පා්ධලිගේන්තතුම ප 

ැන්ත ුව ෙැ් ැත්ගතමි. 
 

 

විගණකාධිපතිවරයාවේ වාර්තාව 
கணக்கொய்வொளர் அதிபதிெினது அறிக்மக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලංො ්රජාතාන්ත්රිෙ ස්ාජ ාදී ජනයජගආ ආණ්ඩුක්ර් 
 ය සාාාගේ 14(())  ැනි  ය සාාා  ්රොය  1014 මුැ්   ්ධෂ්ඨය 

සවහා ිස ටොකරපති යයාග   ා්ධතාගේ ගැ ැනි ොණ්ඩගආ I 
 ැනි ගෙොපස ්් ි රිරිපත් ෙයමි. 

ගරු ලක්ෂනෙන් කිිනඇල්ල  ෙහතා (උසසන අධායාපන හා 
ෙහාොර්ග අොතයුරො සහ පාර්ලිවම්න්ුරවේ 

සවානායකුරො) 
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல - உெர்கல்வி ைற்றும் 

தநடுஞ்ெொமலகள் அமைச்ெரும் பொெொளுைன்றச் ெமப 

முதல்வரும்) 

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

 රු ොානායෙතුම්නි, “එකී  ා්ධතා  මුද්රටය ෙළ යුතුමයයි 
්් ගයෝජනා ෙයමි. 

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන්  සවා සම්ෙත විය  
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වාර්තාව මුද්රණය කළ ුතුරයි  නිවයෝග කරන ලදී  
அறிக்மக அச்ெிடப்படக் கட்டமளெிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

 
ලිිළ වල්ඛනාිනය ිළිතගැන්වීෙ 

ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திெங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ලක්ෂනෙන් කිිනඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු ොානායෙතුම්නි, අග්රා්ාතයතුම්ා සහ ජාතිෙ ්රතිපත්ති 

හා ආ්ධථිෙ ෙපයුතුම අ්ාතයතුම්ා ග ුවග න්ත 1014  ්ධෂ්ඨය සවහා 
යාජය ගසේ ා ගෙොමිෂ්ඨන්ත සභාගේ  ා්ධිකෙ  ා්ධතා  ්් ිරිරිපත් 
ෙයමි.  

එ්  ා්ධතා  අභයන්තතය පරිපාලනය හා යාජය 
ෙළ්නාෙයටය ිළිබබව ආංශිෙ අධී ෂ්ඨට ොයෙ සභා ප ගයොමු 
ෙළ යුතුම යැි ් ් ගයෝජනා ෙයමි.   

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන්  සවා සම්ෙත විය  
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
ගරු ලක්ෂනෙන් කිිනඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු ොානායෙතුම්නි, අග්රා්ාතයතුම්ා සහ ජාතිෙ ්රතිපත්ති 

හා ආ්ධථිෙ ෙපයුතුම අ්ාතයතුම්ා ග ුවග න්ත ්් පහත සවහන්ත 
 ා්ධතා ිරිරිපත් ෙයමි. 

 

(i) 2014  ්ධෂ්ඨය සවහා යාජය ැැ  සංසාාාගේ  ා්ධිකෙ  ා්ධතා   
සහ  

(ii) 2013 සහ 101(  ්ධෂ්ඨ සවහා ජාතිෙ ්ැණි  සහ 
සා ්ධටාභයට අකරොරිගආ  ා්ධිකෙ  ා්ධතා.  

 එ්  ා්ධතා තියසය සං ්ධධනය සහ පරිසය සහ සා ාභාිසෙ 
සේපත් ිළිබබව ආංශිෙ අධී ෂ්ඨට ොයෙ සභා ප ගයොමු 
ෙළ යුතුම යැි  ් ් ගයෝජනා ෙයමි.   

 

 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන්  සවා සම්ෙත විය  
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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පා්ධලිගේන්තතුම  

ගරු ලක්ෂනෙන් කිිනඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු ොානායෙතුම්නි, නිපුටතා සං ්ධධන හා  ෘත්තීය පුහුණු 
අ්ාතයතුම්ා ග ුවග න්ත 101(  ්ධෂ්ඨය සවහා තෘතීිෙ හා  ෘත්තීය 
අධයාපන ගෙොමිෂ්ඨන්ත සභාගේ  ා්ධිකෙ  ා්ධතා  ්් ිරිරිපත් ෙයමි.  

එ්  ා්ධතා  අධයාපනය හා ්ාන  සේපත් සං ්ධධනය ිළිබබව 
ආංශිෙ අධී ෂ්ඨට ොයෙ සභා ප ගයොමු ෙළ යුතුම යැි ්් 

ගයෝජනා ෙයමි.   
 
ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන්  සවා සම්ෙත විය  
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු ලක්ෂනෙන් කිිනඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු ොානායෙතුම්නි, සා ගද්  ෙපයුතුම අ්ාතයතුම්ා 
ග ුවග න්ත  1014  ්ධෂ්ඨය සවහා ්ාතග්  රිසා්රි  ග් ෙේ 

ෝධයාලගආ  ා්ධිකෙ ෝධය සාධන හා ිවණුේ  ා්ධතා  ්් 
ිරිරිපත් ෙයමි.  

ග්්  ා්ධතා  අභයන්තතය පරිපාලනය හා යාජය 

ෙළ්නාෙයටය ිළිබබව ආංශිෙ අධී ෂ්ඨට ොයෙ සභා ප ගයොමු 
ෙළ යුතුම යැි ් ් ගයෝජනා ෙයමි.   

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන්  සවා සම්ෙත විය  
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ලක්ෂනෙන් කිිනඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු ොානායෙතුම්නි, ිසදුලිබල හා පුන්ධජනනීය බල  ති 
අ්ාතයතුම්ා ග ුවග න්ත  100  අංෙ 54 ැයන ශ්රී ලංො ුමනිතය 

බල  ති අකරොරිය පනගත් 5)   න්තතිගආ (1) උප   න්තතිගආ 
(ඈ) සහ (ි) ගේැ ස්ඟ ිරයිසය යුතුම, එකී පනගත් )    න්තතිය 
යපගත් ිසදුලිබල හා පුන්ධජනනීය බල  ති අ්ාතය යයා ිසසින්ත 

සාැන ලදු , 101) ජූනි ්ස 14 රිනැති අංෙ 19 1/15 ැයන අති 
ිසග ේෂ්ඨ  ැසට් පත්රගආ පළ ෙයන ලැ නිගයෝ  ් ් ි රිරිපත් ෙයමි.  

ග්් නිගයෝ  බල  ති ිළිබබව ආංශිෙ අධී ෂ්ඨට ොයෙ 

සභා ප ගයොමු ෙළ යුතුම යැි ් ් ගයෝජනා ෙයමි.   
 
ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන්  සවා සම්ෙත විය  
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

ආැංශික අධීක්ෂණ කාරක සවා වාර්තා 
துமறெொர் தைற்பொர்மவக் குழுக்களின் 

அறிக்மககள் 
 SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගරු විජිත වහේරත් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு விஜித தஹெத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
 රු ොානායෙතුම්නි, ෙෘිකේධ්ය හා ිඩේ ිළිබබව ආංශිෙ 

අධී ෂ්ඨට ොයෙ සභා  ග ත ගයොමු ෙයන ලැ “ිඩේ 

අත්ෙය ැනීගේ පනත (()0  න අකරොරිය) යපගත් නිගයෝ ”, 
“101( මුැ්   ්ධෂ්ඨය සවහා ිඩේ හිමිෙේ නියවු්  ිරීගේ 

ගෙෝසාරිසා ගජනයා් ග  ෝධය සාධන  ා්ධතා ” සහ “1014 

මුැ්   ්ධෂ්ඨය සවහා  ාරි්ා්ධ  හා ජලසේපත් ෙළ්නාෙයට 
අ්ාතයාං ගආ  ා්ධිකෙ ෝධය සාධන  ා්ධතා ” යන ෙරුණු 
සේබන්තධගයන්ත, එ් ොයෙ සභාගේ  ා්ධතා  ් ් ි රිරිපත් ෙයමි. 

 
සවාවම්සය ෙත තිබිය ුතුරයි  නිවයෝග කරන ලදී  
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளெிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ගරු  සුසන්ත පැංිකනිලවම් ෙහතා (රාජය පිනපාලන හා 
කළෙනාකරණ නිවයෝජය අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு சுெந்த புஞ்ெிநிலதை - தபொது நிர்வொக ைற்றும் 

முகொமைத்துவ பிெதி அமைச்ெர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 

 රු ොානායෙතුම්නි, යජගආ මුැ්  ිළිබබව ොයෙ සභාගේ 
සභාපති  රු එේ. ඒ. ුම්න්තතියන්ත ්හතා ග ුවග න්ත ්් යජගආ 
මුැ්  ිළිබබව ොයෙ සභා  ග ත ගයොමු ෙයන ලැ “ිසස්ධජන 
(සංග ෝධන)” සහ “ යාය සහ ගු න්ත ගතොටුපල සං ්ධධන බදු 

(සංග ෝධන)” න්ැති පනත් ගෙටුේපත්, “19 8 අංෙ (0 ැයන ශ්රී 
ලංො අපනයන සං ්ධධන පනගත් 1( ැනි   න්තතිය යපගත් 
නිගයෝ  (101).0).15 රිනැති අංෙ 19 1/4, 101).0).15 රිනැති 

අංෙ 19 1/), 101).0).18 රිනැති අංෙ 19 5/11 සහ 101).0 .11 
රිනැති අංෙ 19 4/(0 ැයන අති ිසග ේෂ්ඨ  ැසට් පත්ර ල පළ ෙයන 
ලැ)”, “1989 අංෙ 15 ැයන නිෂ්ඨාපාැන බදු (ිසග ේෂ්ඨ ිසකරිසධාන) 

පනගත් 5 ැනි   න්තතිය යපගත් නිය්ය (101).04.1) රිනැති අංෙ 
19)8/19 ැයන අති ිසග ේෂ්ඨ  ැසට් පත්රගයහි පළ ෙයන ලැ)” සහ 
“්රාගද්ය ය සං ්ධධන අ්ාතයාං ගආ 101)  ්ධෂ්ඨය සවහා    

පරිපූයෙ ඇසාතගේන්තතුම ිළිබබව ගයෝජනා ” යන ොයටා 
සේබන්තධගයන්ත   එකී ොයෙ සභාගේ  ා්ධතා   ි රිරිපත් ෙයමි. 

 
සවාවම්සය ෙත තිබිය ුතුරයි  නිවයෝග කරන ලදී  
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளெிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
වපත්සම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු එසන බී  නාවින්න ෙහතා (අවයන්තර ක ුතුර  වය  
සැංවර්ධාන හා සැංසනකෘතික ක ුතුර  අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு  எஸ்.பி. நொவின்ன - உள்ளக அலுவல்கள், 

வடதைல் அபிவிருத்தி ைற்றும் கலொெொெ அலுவல்கள் அமைச்ெர்) 

(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of  Internal Affairs, 
Wayamba Development and Cultural Affairs) 
 රු ොානායෙතුම්නි, ්්  ාරියගපොල, සියඹලාෙැග්  යන 

ලිිළනගයහි පරිංචි ආ්ධ. එේ. ගපොඩි බණ්ඩාය ්හතාග න්ත ලැබුණු 
ගපත්ස්  ිළිබ න්ත මි. 

 
ගරු ටී  බී  ඒකනායක ෙහතා (ජඩම් රාජය අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு ொி. பி. ஏக்கநொெக்க - கொணி இெொஜொங்க 

அமைச்ெர்) 

(The Hon. T.B. Ekanayake - State Minister of Lands) 

 රු ොානායෙතුම්නි, ්් ගනළුේගැණිය, ගෙොණ්ඩ ල, 

ගසන්තට්ර්  ස්ලලිසා යන ලිිළනගයහි පරිංචි ග..එේ. ුම්නා තී 
්හත්මියග න්ත ලැබුණු ගපත්ස්  ිළිබ න්ත මි.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු පාලිත යංග  බණ්ඩාය ්හතා - පැමිට නැත. 

549 550 



101)  සැ්ලතැේබ්ධ  20  

ගරු රුවන් විජයවර්ධාන ෙහතා (ආරක්ෂක රාජය 
අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜெவர்தன - பொதுகொப்பு இெொஜொங்க 

அமைச்ெர்) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 

 රු ොානායෙතුම්නි, ්් ගැොේග්ල, ගේ්  ් යන 
ලිිළනගයහි පරිංචි පී.එේ. ගපොඩි අ්ලපුහාමි ්හතාග න්ත ලැබුණු 

ගපත්ස්   ිළිබ න්ත මි.  

 
ගරු සුජීව වසේනසැංහ ෙහතා (ජාතයන්තර වවවළ  රාජය 

අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு சுஜீவ தெனெிங்க - ெர்வததெ வர்த்தக இெொஜொங்க  

அமைச்ெர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 

 රු ොානායෙතුම්නි, ්් පහත සවහන්ත ගපත්සේ ගැෙ  

ිළිබ න්ත මි.  

(1)  බත්තයමු් ල, නා ාමු් ල පාය, අංෙ 1015 ඊ/1 ැයන 
සාාානගයහි පරිංචි ග .යූ.ආ්ධ. ගපග්ධයා ්හතාග න්ත 
ලැබුණු ගපත්ස්  සහ 

(2)   ගෙොළඹ 0 , ්ීනා ඇ නියු, අංෙ 05 ැයන සාාානගයහි 
පරිංචි ව ැය එසා.එ්..ග . ස්යවීය ්හතාග න්ත ලැබුණු 
ගපත්ස්. 

 

ගරු  සුසන්ත පැංිකනිලවම් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சுெந்த புஞ்ெிநிலதை) 

(The Hon. Susantha Punchinilame) 
 රු ොානායෙතුම්නි, ්් පහත සවහන්ත ගපත්සේ තුමන 

ිළිබ න්ත මි. 
 

(1) ගසේරුුව ය, ආ්ධ.බී. 01, අංෙ 148/1 ැයන සාාානගයහි පරිංචි 
එ්..ඩී. ශ්රියානි ්න්තද්රොන්තති ්හත්මියග න්ත ලැබුණු 
ගපත්ස්  

(2) ග්ොය ැ  ්රාගද්ය ය ග් ෙේ ෝධයාලගආ ගසේ ය ෙයන 
ග .ජී. ැයානන්තැ ් හතාග න්ත ලැබුණු ගපත්ස්  සහ 

(3) බලංග ොඩ,  ැලිග ගපොල, හපු සාතැන්තන යන ලිිළනගයහි 
පරිංචි යූ.එේ.යූ.ජී.  හසිතා උඩු ් ග්නිසයග න්ත ලැබුණු 
ගපත්ස්. 

 

ගරු ජන්ිනක බණ්ඩාරනායක ෙහතා (නිවාස හා ජිනකිරීම් 

නිවයෝජය අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு இந்திக பண்டொெநொெக்க - வீடமைப்பு ைற்றும் 

நிர்ைொணத்துமற பிெதி அமைச்ெர்) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 

 රු ොානායෙතුම්නි, ්් පහත සවහන්ත ගපත්සේ ගැෙ 
ිළිබ න්ත මි. 

 

(1) ්ඟුලා ්, ෙැකුටග ෝ ල යන ලිිළනගයහි පරිංචි එ්..එේ. 
උපාලි ස්යවීය ් හතාග න්ත ලැබුණු ගපත්ස්  සහ 

(2) කුරුටෑ ල, ජයන්තතිපුය, අංෙ 10 /14 ැයන සාාානගයහි 
පරිංචි ඩබ්ලිේ.ඒ. ිසග. ්ධධන ්හතාග න්ත ලැබුණු 
ගපත්ස්. 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 රු ොානායෙතුම්නි, ්් ග්ොයටු , ග ොට්සන්ත පීරිසා ්ා ත, 
අංෙ  /1 ැයන සාාානගයහි පරිංචි ග..පී. සයත් ්න්තද්රසිරි 

්හතාග න්ත ලැබුණු ගපත්ස්  ිළිබ න්ත මි. 

ගරු ටී  රැංජිත් ද වසොි සා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ொ.ீ ெஞ்ஜித் த தெொய்ெொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

 රු ොානායෙතුම්නි, ්් ගෙොළඹ - 0(, දුේරියපල පාය, 
ඕෂ්ඨන්ත වීේ ප ්ධ, අංෙ 15 ඒ ැයන සාාානගයහි පරිංචි නි් මිණි 

දුෂ්ඨාන්තති ෆින්තගපෝ (එෆා. නාඩියා) ්හත්මියග න්ත ලැබුණු 
ගපත්ස්  ිළිබ න්ත මි. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු ෙවීන්තරියන්ත ගෙෝඩීසා යන්ත ්හතා  -  පැමිට නැත. 
 

ගරු ශ්ාන්ති ශ්රීසනකන්දරාසා ෙහත්මිය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ெொந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தெொெொ) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
Hon. Speaker, I present a petition received from  Mrs. 

Manoharan Santhanayaki of Mamulai, Mulliyawalai, 
Mullaitivu.      
 

ජිනිනපත් කරන ලද වපත්සම්  ෙහජන වපත්සම් ිළිතබ  කාරක 
සවාව  පැවිනය ුතුර යි  නිවයෝග කරන ලදී  

ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் ெொட்டக் 

கட்டமளெிடப்பட்டது. 

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

 

ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරරු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ාන අංෙ 1 - 5 4/'14 - ((),  රු (ව ැය) නලින්තැ ජයතිසාස 
්හතා. 
 

ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திெ கலொநிதி) நளிந்த ஜெதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

 රු ොානායෙතුම්නි, ්ා එ් ්ර ානය අහන ා. 
 

ගරු ලක්ෂනෙන් කිිනඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Foreign Affairs, I ask 

for two weeks' time to answer that Question.   
 

ප්රශ්නනය ෙුර ිනනකදී ජිනිනපත් කිරීෙ  නිවයෝග කරන ලදී  
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளெிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

ශ්රී ලැංකාවේ කිින ගව පාලනය: විසනතර 
இலங்மகெில் கறமவப் பசு வளர்ப்பு: விபெம் 

DIARY HUSBANDRY IN SRI LANKA: DETAILS 

530/’1) 

2.  ගරු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
   (ைொண்புைிகு புத்திக பதிெண) 

      (The Hon. Buddhika Pathirana)   

   ග්රාමීය ය ආ්ධථිෙ ෙපයුතුම ිළිබබව අ්ාතයතුම්ාග න්ත ඇසූ 

්ර ානය - (1): 

551 552 



පා්ධලිගේන්තතුම  

(අ) (i) 1014  ්ධෂ්ඨය අ සන්ත  නිසප   ර ීලංො  තුමළ එළ 
ිරරි නිෂ්ඨාපාැනය ත් ජීිසො  ෙය ත් ිළරිස 
ගෙොප්ටැ    

 (ii) 1014  ්ධෂ්ඨය තුමළ   ර ීලංොගේ එළ ිරරි නිෂ්ඨාපාැනය 
ලීප්ධ ගෙොප්ටැ  

 (iii) 1014  සය අ සානගආදී   ර ීලංො  තුමළ සිටි එළ 
ගැුවන්ත සංඛ්යා  ගෙොප්ටැ  

 යන්තන එතුම්ා සවහන්ත ෙයන්තගනහිැ? 

(ආ) (i) එළ ිරරි ේධ්ාන්තතගආ නියත න්තනන්තප එ  ්
ේධ්ාන්තතය රියුණු ිරී්ප අ  ය පහුමෙේ යජය 
ිසසින්ත ලබා දී තිගබ්ැ  

 (ii) එගසේ නේ, එ් පහුමෙේ ෙ ග්ධැ  

 යන්තන එතුම්ා ග්් සභා ප ැන්ත න්තගනහිැ? 

(ඇ) (i) එළ ගැුවන්තග   හනය  ැඩි ිරී්ප යජය ිළය ය 
ග න තිගබ්ැ  

 (ii) එගසේ නේ, එ් ිළය ය ෙ ග්ධැ   

 යන්තනත් එතුම්ා ග්් සභා ප ැන්ත න්තගනහිැ? 

(ඈ) ගනො එගසේ නේ, ඒ ් න්තැ? 

 

கிெொைிெப் தபொருளொதொெ விவகொெங்கள் பற்றிெ அமைச் 

ெமெக் தகட்ட வினொ:  

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்டு முடிவமடயும்தபொது இலங்மக 

ெில் பசுப்பொல் உற்பத்திமெ தைது வொழ்வொதொெ 

ைொகக் தகொண்டிருந்தவர்களின் எண்ணிக்மக 

ெொததன்பமதயும்; 

 (ii) 2015ஆம் ஆண்டில் இலங்மகெில் பசுப்பொல் 

உற்பத்தி எத்தமன லீற்றர்கள் என்பமதயும்; 

 (iii) 2015ஆம் ஆண்டு இறுதிெில் இலங்மகெில் 

இருந்த பசுக்களின் எண்ணிக்மக ெொததன் 

பமதயும்;  அவர் குறிப்பிடுவொெொ? 

(ஆ) (i) பசுப்பொல் மகத்ததொழிலில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு 

அக்மகத்ததொழிமல முன்தனற்றுவதற்குத் 

ததமவெொன வெதிகமள அெெொங்கம் தபற்றுக் 

தகொடுத்துள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், அவ்வெதிகள் ெொமவதென்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொெொ? 

(இ) (i) பசு ைொடுகளின் ததொமகமெ அதிகொிக்கச் 

தெய்வதற்கு அெெொங்கம் நடவடிக்மக எடுத் 

துள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், தைற்படி  நடவடிக்மககள் 

ெொமவதென்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொெொ? 

(ஈ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Rural Economic Affairs: 
 

(a) Will he state- 

 (i) the number of persons in Sri Lanka by the 
end of the year 2015 whose livelihood was 
dairy farming;  

 (ii) the milk production of Sri Lanka in litres 
during the year 2015;  and 

 (iii) the number of milch cows in Sri Lanka at 
the end of the year 2015?   

(b) Will he inform this House-  

 (i) whether the Government has provided 
necessary facilities to those engaged in the 
dairy industry in order to develop that 
industry; and 

 (ii) if so, the facilities thus provided?  

(c) Will he also inform this House-  

 (i) whether the Government has taken 
measures to increase the milch cow 
population; and 

 (ii) if so, the measures thus taken?  

(d)  If not, why?   

 
ගරු පී  හැිනසන් ෙහතා (ග්රාමීය ය ආර්ක ක ක ුතුර ිළිතබ  

අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிென் - கிெொைிெப் தபொருளொதொெ 

அலுவல்கள் பற்றிெ அமைச்ெர்) 

(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 

 රු ොානායෙතුම්නි, ්ා එ් ්ර ානයප ිළිබතුමය ගැන ා. 
 

(අ) (i) ිරරි ග ොිස පවු්  සංඛ්යා  - 1,94,(8(ි. (ගැල ෂ්ඨ 
අනූපන්තැහසා හායසීය අසූහතයි.) 

 (ii) එළිරරි ලීප්ධ ්ර්ාටය - 5 (,((5,100ි. 
(තුමන්තසියහැත්තෑහතය මිලියන හායල ෂ්ඨ 
හතලිසාතුමන්තැහසා ගැසීයි.) 

 (iii) එළ   ගැුවන්ත සංඛ්යා  - )01,1 5ි. (හයල ෂ්ඨ 
ගැැහසාගැසීය හැත්තෑතුමනි.) 

(ආ) (i) ඔේ. 
 

 (ii)  උසසා ආයගආ සතුමන්ත ලබාදී් ගහෝ    ා්  
තැනී් ගහෝ අැාළ උපෙයට මිලදී  ැනී  ්
සවහා සියයප 40ෙ සහනාධාය යපගත් 
මූලයාධාය සැපම්. 

   ිරරි    පාලනගයහි නියුතුම ග ොවීන්ත සවහා 
අ  ය තා ෂ්ඨණිෙ ැැුව් සේග්රේෂ්ඨටය ිරී්. 

   ගනොමිලගආ  යා්ලති ගසේ ා සහ පුහුණුවීේ 
ග ොවීන්ත ග ත ලබාදී්. 

   සං ත ගයෝ  ්ැඩ පැ ැත්වී් සවහා අ  ය 
ෙපයුතුම සිදු ිරී්. 

   ා්ධිකෙ  ගනොමිලගආ එන්තනත් ෙපයුතුම 
සිදු ිරී්. 

  ොලීන ගයෝ  ිස්්ධ න හා සමීය  ෂ්ඨට 
ෙපයුතුම සිදු ිරී්. 

  සතුමන්තග  ගපෝෂ්ඨට තත්ත් ය ිහළ නැංවී  ්
සවහා ෙපයුතුම ිරී්. 

553 554 

[ රු බුද්කරෙ පතියට  ්හතා] 



101)  සැ්ලතැේබ්ධ  20  

   ගුටාත්්ෙ භා ගයන්ත යුතුම තෘට ැඬු ලබාදී  ්
සහ රියුණු ෙයන ලැ අගනකුත් ගපෝෂ්ඨය තෘට  
හඳුන්ත ාදී්. 

  ග්රාමීය ය ්රගද්  ල ිරරි එෙතුම ිරීගේ පහුමෙේ 
 ැඩිරියුණු ිරී්. 

(ඇ) (i)  ඔේ. 

        (ii)     උසසා ආයගආ සතුමන්ත ලබාදී් සවහා අභිජනන 

ග ොිසපළ ිළහිටුවී්     

   ිහළ ිරරි නිෂ්ඨාපාැනය  සහිත ිරරි ගැුවන්ත 
ආනයනය ිරී් සහ පළමු ්රජනිතය සවහා 
ග ොවීන්තප ලබාදී්  

   ෙෘ්රි් සිං්න ෙපයුතුම ්ර්ලිත ිරී් ්ිනන්ත 
උසසා ආයගආ සතුමන්ත සංඛ්යා   ැඩි ිරී්   

   උසසා ආයගආ පුං   ින්ත ග ොවීන්ත ග ත 
ලබාදී්  

(ඈ) පැන ගනොනඟී. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிெண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 රු ොානායෙතුම්නි, ්ග  පළමු ැනි අතුමරු ්ර ානය ග්යි.  

ලංොගේ එෙ  ෙ ාුව   තිබුටා,  තුමය ගබෝතලයප  ඩා 
ිරරි ලීපයය මිගලන්ත අඩු. ඒ තත්ත් ගආ ග නස  ෙයන්තන යන ා 
නේ, ශ්රී ලංො  රියය ිරරි ලින්ත සා යංගපෝිකත ෙයන්තන යන ා 

නේ, එෙ පැත්තිරන්ත උසසා ිරරි   යන්ත ලබා  ැනී්  ාග ් 
රියුණු තා ෂ්ඨටයත් ලබා  න්තන ඕනෑ. ඒ සවහා යාජය සහ 
ගපෞද් ලිෙ ්ැරිහත්වීේ අ  යි. ඒ  ාග ්,  ිසගැසා 

ආගයෝජෙයන්ත පැමිගටන්තනපත් ඕනෑ. ලංො ප එගහ් ැැ ්  
තිගබන ාැ  රු ඇ්තිතුම්ා? රියුණු තා ෂ්ඨටය භාිසත ෙයලා 
ෙඩිනමින්ත ිරරි එෙතුම ෙය  න්තනත්, ඒ ා පාරිගභෝිවෙයන්ත ග ත 
ග න යන්තනත්, ේ තබා  න්තනත් ක්ර්ගේැය  හැදීගේ 

 ැැ ත්ේ හඳුනා ග න, ඒ සවහා යේ  ැඩ ිළිබග ළ  
තිගබන ාැ? 

 
ගරු පී  හැිනසන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
 රු ොානායෙතුම්නි, ැැනප්ත් ඕසාගේලියාුව යජය ්ිනන්ත 

ගේ සවහා අ  ය සහනැාම  ැඩසපහන්ත ්රියාත්්ෙ ග න ා. ඒ 
 ාග ්,  රු අග්රා්ාතයතුම්ා ත  රින ිරහිපයිරන්ත න සීලන්තතගආ 
සං්ායය ිරී්ප නියමිති.  ගේ තා ෂ්ඨටය  ැඩිරියුණු ිරී් 

සවහා අපප අ  ය  ැඩසපහන්ත  ටනා   ඒ යජය ්ිනන්ත 
ැැනප්ත් ගයෝජනා ෙයලා තිගබන ා. ඒ අුව , ග්ලයාගැණිය 
ිස ා ිසැයාලගආ ප ව ව ැය පීධය එ ෙ සාේ.ාා ෙයලා, ඒ අයප 

අ  ය පුහුණු  ලබා ගැන්තනත්, ඒ  ාග ් අග්ල ග ොිස පවු්  ල 
ැරු න්ත පුහුණු ිරී්පත්, ඒ සවහා අ  ය training centres ගැෙ  
අපප ලබා ගැන්තනත් ැැනප්  එෙඟ ග ලා තිගබන ා. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிெண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 රු ොානායෙතුම්නි, ්ාග  ගැග නි අතුමරු ්ර ානය ග්යි. 
පුම ිවය  ෙ ාුවගේ ආ්ධථිෙ සං ්ධධන අ්ාතයාං ය හයහා ිරරි 

ගැුවන්ත 10,000  ග න්ත වී්  ැන ොා ෙළා. එහිදී 
ගද් පාලනඥයන්ත ිසතය  ගනොග ි ස්හය නිලධාරිුවත් 

අත්තගනෝ්තිෙ ආොයයප ්රියා ෙය තිබුටා.  රු 

ොානායෙතුම්නි, සා ාධීන  ගෙොමිෂ්ඨන්ත සභා ඇති ිරී් ිළිබබව  
ඔබතුම්ා, අිළ ෙවුරුත් ගේ සභාගේදී හරි උනන්තදු ිරන්ත ෙපයුතුම 
ෙළා. අිළ ඒ  ැන ත ්ත් ින්තගන්ත සාධනීය තත්ත් යෙ. නමුත් 
නිලධාරින්ත සීමිත  ටන  ගද් පාලනඥයන්ත ිළරිස  ස්ඟ එෙතුම 

ග ලා සා ාධීන ගෙොමිෂ්ඨන්ත සභා ිවලටීනයප හිය ෙයග න 
තිගබන ා. එගහ් නැත්නේ ඒ ා උ සප තියලා ිහළ සිප පහළ 
ැ  ා නිලධාරි ාැය , -ග්රා් නිලධාරි  ස් ැ  ා- පැතියවීගේ 

කු්න්තත්රටය  රියත් ෙයලා තිගබන ා. එහි එ  ිළය ය  ත්ි, 
පුම ිවය ොලගආ ආ්ධථිෙ සං ්ධධන අ්ාතයාං ය ප තින ිසප  
නිලධාරින්ත ිරහිප ගැගනකු ගද් පාලනඥයන්ත ස්ඟ එෙතුම ග ලා 

ිරරි   යන්ත 10,000  ග න්තවීගේ  ැඩ ිළිබග ළ ්රියාත්්ෙ 
ිරී්.   ිරරි   යන්ත 10,000  ග න්තවීගේ එ්  ැඩ ිළිබග ළ තුමළ 
ඔය එෙතුම ග ලා  හපු සූදුග න්ත ෙකු්  හතග්ධ ිරරි   ින්ත 

කීගැගන  ග න්තවු ාැ ිරයලා ්් අහන්තන ෙැ් ැතිි.  

 
ගරු පී  හැිනසන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
 රු ොානායෙතුම්නි, පුම ිවය ආණ්ඩු  ොලගආ ආ්ධථිෙ 

සං ්ධධන අ්ාතයාං ගයන්ත ිරරි   යන්ත 10,000  ආනයනය 
ිරී් සවහා ඕසාගේලියාුව යජය ස්ඟ ිවිසුම්  ඇති ෙය ග න 
තිබුටා. නමුත් ඒ අ සාාාගේදී   ින්ත 10,000් ග න්ත ගේ 

නැහැ. එින්ත   ින්ත ),000ෙප ආසන්තන ්ර්ාටය  ත්ි ැැනප 
ග න්ත ලා තිගබන්තගන්ත. ඒ ග නාපු   ින්ත ැැනප NLDB 
ග ොිසගපොළ ල ඇති ෙයන ා. ්් හිතන ිසකරයප එගසේ ිරරි 

  ින්ත ආනයනය ිරී්  ැන ්ර ානය  තිබුටා. ඒ   ින්ත 
ආනයනය ිරීගේදී ිරසි් ගපන්තඩ්ධ පරිපාටියිරන්ත ගතොය  ත්ි 
ඒ ෙපයුත්ත සිදු ග ලා තිගබන්තගන්ත. ඒ ෙපයුත්ගත්දී අක්රමිෙතා 

යාශිය  සිදු ග ලා තිගබන ා ිරයන ොයටයත් ්් 
තමුන්තනාන්තගසේප ිරයන්තනප ෙැ්ැතිි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிெண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 රු ොානායෙතුම්නි, ්ග  තුමන්ත ැනි අතුමරු ්ර ානය ග්යි. 
 රු ඇ්තිතුම්නි, ඒ සිදු වුණු අක්රමිෙතා සේබන්තධගයන්ත 
අ්ාතයාං ය ්රියා ්ා්ධ ය   ත්තාැ ිරයලා ්ා ැැන න්තන 

ෙැ්ැතිි. ඒ අතය්, ඔබතුම්ාග  අ ධානය ගයොමු ිසය යුතුම ත ත් 
ොයටය   ැන ්ා සවහන්ත ෙයන්තන ඕනෑ. ැ ිකට සං ්ධධන 
අකරොරිය තිගබන ොලගආ ිරරි   යන්ත ිසකරයප -ිසග ේෂ්ඨගයන්ත් මීය  

ිරරි නිෂ්ඨාපාැනය සවහා- ්ාතය ්රගද් ගආ මීය  හයකුන්ත ගබැා දුන්තනා. 
මීය  හයකුන්ත ිරයලා යාල ෙැලගයන්ත කුළු හයකුන්ත අ් ලාග න 
ඇිසත් ගබැලා ගැන්තන ිවහින්ත, ඒ සතුමන්ත ගලොරිගයන්ත එිබයප 
පැනලා හිපපු ්හ ඇ්ති එ්..ජී. සිරිගසේන ්හත්්යාපත් අනින්තන 

ිවහින්ත ිස ාල ිස.ජුේබයය  ග ලා ත්ි ඒ ෙපයුත්ත නැ තුමගණ්. 
ිළප යටින්ත ග න්ත න ා  ාග ්, ලංොගේ කුළු හයකුන්ත අ් ලලා මීය  
හයකුන්ත ිරයා ගබැා දුන්ත යු යකුත් තිබුටා. ගේ සේබන්තධගයන්ත 

අ්ාතයාං ය යේ පී ෂ්ඨට ්රියා ලියෙ නියත ග ලා ින්තන ාැ, 
ඒ සේබන්තධගයන්ත  ත් ්රියා්ා්ධ ය ග්ොෙ ැ?  

 
ගරු පී  හැිනසන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
 රු ොානායෙතුම්නි, ඒ ොලගආ ආණ්ඩු  මීය  හය   ැඩ 

ගෙරු ාප ගේ ආණ්ඩු  මීය  හය   ැඩ ෙයන්තන යන්තගනත් නැහැ, 

කුළු හයකුන්ත ග නැත් ගහොව හය  ිසකරයප ගැන්තන අපප 
වු ්නා කුත් නැහැ ිරයන ොයටය ්් ඔබතුම්ාප ිරයන්තන 
ෙැ්ැතිි. 

555 556 



පා්ධලිගේන්තතුම  

හමුදා සාොජිකයන්වේ දරුවන් ස හා වූ පාසල් : 
ඇුරළත් කර ගැනීවම් ප්රතිපත්තිය 

பமடெினொின் பிள்மளகளுக்கொன பொடெொமலகள்: 

அனுைதிக் தகொள்மக 

SCHOOLS FOR CHILDREN OF MEMBERS OF ARMED FORCES:  
ADMISSION POLICY 

 

608/’1) 

3.  ගරු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொணொெக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අධයාපන අ්ාතයතුම්ාග න්ත ඇසූ ්ර ානය - (5): 

(අ) හමුැා සා් ාජිෙයන්තග  ැරු න්ත සවහා   පාස්  ලප, 
නිලධාරින්ත ගනො න යුැ හමුැා සා් ාජිෙයන්තග  ැරු න්ත 
ඇතුමළත් ෙය  ැනී් සේබන්තධගයන්ත පුම ිවය යජය ිසසින්ත 
සෙසා ෙයන ලැ ්රතිපත්ති ෙ ග්ධැැි  එතුම්ා ග්් සභා ප 
ැන්ත න්තගනහිැ? 

(ආ)  ගනො එගසේ නේ, ඒ ් න්තැ? 
 

கல்வி அமைச்ெமெக் தகட்ட வினொ :  

(அ) இெொணுவ அங்கத்தவர்களின் பிள்மளகளுக்கொன 

பொடெொமலகளுக்கு உத்திதெொகத்தர்கள் தெத்தில் 

அல்லொத இெொணுவ அங்கத்தவர்களின் பிள்மளகமள 

அனுைதிப் பது ததொடர்பொக கடந்த அெெொங்கத்தினொல் 

தெொொிக்கப் பட்ட தகொள்மககள் ெொமவதென்பமத 

அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொெொ? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House of the policies made by 
the previous government in regard to admitting the 
children of Army personnel who are not in officer 
grades to the schools for the children of members 
of  Armed Forces? 

(b) If not, why? 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාිනයවසම් ෙහතා (අධායාපන 
අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு அக்கில விெொஜ் கொொிெவெம் - கல்வி அமைச்ெர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
 රු ොානායෙතුම්නි, එ් ්ර ානයප ිළිබතුමය ග්ගසේි .  

(අ)     ඔේ.  

 යාජය ආය ෂ්ඨෙ අ්ාතයාං ය හා අධයාපන අ්ාතයාං ය 
අතය ඇති ෙය ත් එෙඟතා ප අුව  ්රිිසධ හමුැා හා 
ගපොලිසා සා් ාජිෙයන්තග  ැරු න්ත පළමු ගරේණියප ඇතුමළත් 
ිරීගේදී ලබා ගැුව ලබන අුවග්රහය ්ර්ාට ත් ගනොවී  ්
්ත එ් සා් ාජිෙයන්ත මුහුට ගැන දුෂ්ඨාෙයතා න්ත අ  ්
ෙයුව  සා ආය ෂ්ඨෙ ගසේ ා ිසැයාලය නමින්ත ිසැයාලය  
සන්තනද්ධ හමුැා සා් ාජිෙයන්තග  ැරු න්ත ඇතුමළත් ිරී  ්
සවහා ආයේභ ෙය ඇත. ඇමුණු් 01 බලන්තන.    

 ඒ අුව  ිළහිටු න ලැ ආය ෂ්ඨෙ ගසේ ා ිසැයාලයප සිුමන්ත 
ඇතුමළත් ිරී් යුැ/නාිසෙ/ගු න්ත හමුැා යන ්රිිසධ 
හමුැා න්තහි ුමබසාධන අධය ෂ්ඨ ්ණ්ඩලය ිසසින්ත හා 
ගපොලිසා ගැපා්ධතගේන්තතුම ුමබසාධන අං යන්ත ිසසින්තැ ිටු 
ෙයුව ලැගබ්. ගේ සවහා  න නි්ධටායෙයන්ත අැාළ 
පා්ධ ා යන්ත ිසසින්ත සෙසා ෙයුව ලැගබ්. ඇමුණු් 01 ්ිනන්ත 
අැාළ නි්ධටායෙ ැ  ා ඇත. එගසේ සෙසා  ෙයුව ලබන 
නි්ධටායෙ ්ත ආය ෂ්ඨෙ ගසේ ා ිසැයාලගආ පන්තති සවහා 

සිුමන්ත ගතෝයා  ැනී් අැාළ ුමබ සාධෙ අං  ිසසින්ත සිදු 
ෙයුව ලැගබ්. එගසේ ගතෝයා  ුව ලබන  ළ්ින්තග  නා්  
ග් ඛ්න ඇතුමළත් ිරීේ සවහා ිසදුහ්  ලප ගයොමු ිරීග්න්ත 
අනතුමරු  ඇතුමළත් ෙය  ැනී් සිදු ෙයි. ැැනප ප තින 
ක්ර්ගේැය එයි. 

 එගසේ ඇතුමළත් ිරීගේ දී යුැ හමුැා ්ාණ්ඩලිෙ නිලධාරින්ත 
හා ගසුම නිලධාරින්තග  ැරු න්ත   ගයන්ත ිසග ේෂ්ඨගෙොප 
සැලකී්  සිදු ෙයුව ගනොලැගබ්.  ඒ අුව  ආය ෂ්ඨෙ 
ගසේ ා ිසැයාලය ආයේභ ෙළ රිනගආ සිප ගේ ැ  ා 
ග නස   ගනෝ ැති බ  ැන්ත මි. මීය ප අැාළ  ආය ෂ්ඨෙ 
ගසේ ා ිසැයාලගආ ිසදුහ් පති හා යාජය ආය ෂ්ඨෙ 
අ්ාතයාං ගආ අතිග්ධෙ ග් ෙේ ිසසින්ත ිරිරිපත් ෙය ඇති 
ලිිළ ල ිළපපත් ගේ ස්ඟ ි රිරිපත් ෙයමි. 

ඇමුණුේ සවාගත* ෙයමි. 

(ආ) අැාළ ගනොගේ. 
 

ගරු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொணொெக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 රු ොානායෙතුම්නි, ්ාග  පළමු න අතුමරු ්ර ානය ග්යි. 
ගේ ිසැයාලය අධයාපන අ්ාතයාං ගආ අධී ෂ්ඨටය යපගත් 

පැ ගතන ිසැයාලය  හැටියප ඔබතුම්ා ඒ ිළිබබව ැයන   කී්  
තිගබ්ැ? 

 

ගරු අකිල විරාජ් කාිනයවසම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில விெொஜ் கொொிெவெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 රු ොානායෙතුම්නි, අධයාපන අ්ාතයාං ය යපගත් ඇති 

අගනකුත් පාස්   ාග ් ත්ි  ගේ පාසලත් ්රියාත්්ෙ 
ග න්තගන්ත. ගේ පාසග්  ිසදුහ් පති යයා පත් ෙයන්තගන්තත් 
අධයාපන අ්ාතයාං ය ්ිනන්ත. නමුත්, ආය ෂ්ඨෙ අ්ාතයාං යත් 

සේබන්තධ වුණු ්ණ්ඩලය  ්ිනන්ත ත්ි ග්් පාසල ්රියාත්්ෙ 
 න්තගන්ත. 

 

ගරු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொணொெக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 රු අ්ාතයතුම්නි, ග්් පාසල ය්රියාත්්ෙ  න්තගන්තය ිරයන 
එගෙන්ත අැහසා  න්තගන්ත පාසල පරිපාලනය  ග න්තගන්ත ්ණ්ඩලය  
්ිනන්ත ිරයන එෙැ? 

 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාිනයවසම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில விெொஜ் கொொிெவெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔේ, පරිපාලනය. 
 
 

ගරු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொணொெக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 රු ොානායෙතුම්නි, ්ාග  ගැ න අතුමරු ්ර ානය ග්යි. 
ග්් පාසලප ි් ුේපත් ලැගබන්තගන්ත මුළු ලංොග න්ත් ැ? 

එගහ් නැත්නේ ගේ පාසලප ි් ුේපත්  ලැගබන්තගන්ත එ තයා 
භූමි ්රගද් ය  තුමිබන්ත ප්ට  ැ? එ් ොයටා සේබන්තධගයන්ත 
ිරිරිපත් ෙයන ලැ ඇමුණුේ ල ඇති.  නමුත්, ්් ඒ ා ැිරන්තගන්ත 

නැතුම ි ගේ අහන්තගන්ත.  ඒ  ාග ් ගේ පාසලප ි් ුේපත් 
ිරිරිපත් ිරීගේ ුමදුුමේ ලැගබන්තගන්ත ගෙොගහෝැ? ්රිිසධ හමුැා 
සා්ාජිෙයන්ත ල ෂ්ඨය  ප්ට සිටින ා. ලංො  පුයා ඔවුන්ත ගසේ ය 
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————————— 
*  පසනතකාලවේ තබා ඇත  
*  நூனிமலெத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ෙයන ා. ඒ අුව , ගෙොි  පැනමින්තැ ගේ පාසලප ි් ුේපත් 

ිරිරිපත් ිරී්ප ුමදුුමේ ලැගබන්තගන්ත? 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාිනයවසම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில விெொஜ் கொொிெவெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 රු ්න්තත්රීතුම්නි, ඔබතුම්න්තලාග  ොලගආ ්රියාත්්ෙ ෙළ ඒ 

පැන් ්ත් ත්ි ළ්ින්ත ඇතුමළත් ෙය  ැනී්ප ෙපයුතුම ෙයුව 

ලබන්තගන්ත.  
 

ගරු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொணொெக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මීය ප ෙලින්ත ඔබතුම්ා ිරේග ත් ගේේ ත්ි. ඒෙ ්් 
ිළිබ න්තන ා. 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාිනයවසම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில விெொஜ் கொொிெவெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 රු ්න්තත්රීතුම්ා, ගපොඩ්ඩ්  ි න්තන. ් ් උත්තයය ගැන්තනේ.  

 රු ොානායෙතුම්නි, ගු න්ත, යුැ, නාිසෙ සහ ගපොලිසා 
 ගෂ්ඨේත්රගආ ින්තන ඕනෑ් ගැ්ේිළගයකුග  ැරුග   ඇතුමළත් ෙය 
 ැනී්ප ි් ලන්තන පුළු න්ත. ගේ  ාග  ආය ෂ්ඨෙ ිසැයාලය  

කුරුටෑ ලත් තිගබන ා. ගේ ගසේ ා ල ින්තන ඕනෑ්  ගෙගනකුප 
ි් ලන්තන පුළු න්ත.  රු ්න්තත්රීතුම්නි, ඔබතුම්න්තලා හැපු ඒ ක්ර්ය් 
ත්ි ත ් ්රියාත්්ෙ ග න්තගන්ත.  

 

ගරු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொணொெக்கொெ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 රු ොානායෙතුම්නි, තුමන්ත න අතුමරු ්ර ානය  රු ිස්්  
වීය ං  ්න්තත්රීතුම්ා අහන ා.  

 රු ඇ්තිතුම්නි, ්ග  ්ර ානගයන්ත අහපු පරිරි එ් පාස්  
සවහා ි් ලීේ ෙයන්තන පුළු න්ත ආොයය ිළිබබව ිසසාතය 
ඔබතුම්ාග  ඇමුණුගේ තිගබන ාැ? 

 

ගරු අකිල විරාජ් කාිනයවසම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில விெொஜ் கொொிெவெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඇමුණුගේ ත දුයපත් ිසසාතය තිගබන ා. ඒ ගසේ ා ල ින්තන ා 

නේ ඕනෑ්  ගෙගනකුප ි ් ලන්තන පුළු න්ත. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු ිස්්  වීය ං  ් ැතිතුම්ා. 
 

ගරු විෙල් වීරවැංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீெவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 රු ොානායෙතුම්නි, ්ා  රු අධයාපන ඇ්තිතුම්ාග න්ත 
ැැන  න්තන ෙැ් ැතිි, ගේ ආය ෂ්ඨෙ ගසේ ා ිසැයාලගආ න් 
ග නසා ිරී්ප හා ආය ෂ්ඨෙ අං  සා්ාජිෙයන්ත ගනො න ිළරිසා ල 

ැරු න්තප ගේ පාසල ිස ෘත ෙයන්තන සූැාන්  ගහෝ සාේ.ාා   
ැැනප තිගබන ාැ ිරයා. 

 

ගරු අකිල විරාජ් කාිනයවසම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில விெொஜ் கொொிெவெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 රු ොානායෙතුම්නි, යනේ ්ර ානයය අග්ල ආණ්ඩු ප නැහැ. 

ිරසි් න්  ග නසා ෙයන්තන අග්ල ිරසි් සූැාන්  නැහැ. 

ය්හින්තගැෝැය ිසැයා ායය  ැනි නේ ැාන්තන ඕනෑ ිරයන සංේ පය 

තිබුගණ් පුම ිවය ආණ්ඩුගේ. අිළ, නේ ග නසා ෙයන්තගනත් නැහැ  
එගහ් ිරසි් සූැාන්කුත් නැහැ. අිළ ැැන්ත නේ ැාන්තගනත් නැහැ. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ාන අංෙ ( -  5)/'1) - (1),  රු බි්්  යත්නායෙ ්හතා. 
      

ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ெத்நொெக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු ොානායෙතුම්නි, ්ා එ් ්ර ානය අහන ා. 
 

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා ෙහතා (ජාතික ප්රතිපත්ති හා 
ආර්ක ක ක ුතුර රාජය අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு நிதெொஷன் தபதெெொ - ததெிெ தகொள்மககள் 

ைற்றும் தபொருளொதொெ அலுவல்கள்  இெொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

 රු ොානායෙතුම්නි, අග්රා්ාතයතුම්ා සහ ජාතිෙ ්රතිපත්ති 
හා ආ්ධථිෙ ෙපයුතුම අ්ාතයතුම්ා ග ුවග න්ත ්ා එ් ්ර ානයප 
ිළිබතුමරු දී් සවහා සති ගැෙෙ ොලය  ි ් ලා සිටින ා. 

 

ප්රශ්නනය ෙුර ිනනකදී ජිනිනපත් කිරීෙ  නිවයෝග කරන ලදී  
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளெிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ෙර ගහමුල සහල් ගබඩා සැංකීර්ණය : වතොග 
ප්රොණය 

ைெந்தகஹமுல தநற்களஞ்ெிெத் ததொகுதி : இருப்புத் 

ததொமக 
RICE STORAGE COMPLEX AT MARANDAGAHAMULA: 

AMOUNT OF STOCKS 

787/’1) 

5.  ගරු ජන්ිනක අනුරුද්ධා වහේරත් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹெத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ග්රාමීය ය ආ්ධථිෙ ෙපයුතුම ිළිබබව අ්ාතයතුම්ාග න්ත ඇසූ    

්ර ානය - (1): 

(අ) පුම ිවය යජගආ රිිස නැගු්  යාපෘතිය ්ිනන්ත රුිළය්  
මිලියන 100ෙ ිසයැමින්ත ්යව හමුල අ ෙය 4ෙ භූමියෙ 
රුිළය්  ගෙෝටි 100ෙ ප්ට  ටිනා වී ගතො   බඩා ෙළ 
හැිර සහ්   බඩා සංකී්ධටය  ිරිෙළ බ  එතුම්ා 
ැන්තගනහිැ? 

(ආ) (i) ගේ  න ිසප එහි  බඩා ෙය ඇති වී ගතො  
්ර්ාටය ගෙොප්ටැ  

 (ii)  ග්්  බඩා ප සේබන්තධවී ෙපයුතුම ෙයන 
 යාපාරිෙයන්ත සංඛ්යා  ගෙොප්ටැ  

 (iii)   බඩාගේ සහ්  අගළිස ිරීගේ ෙපයුතුම ිළිබබව  
ග ළව සං ්ය ස්ඟ සාේ.ාා ෙය තිගබ්ැ  

 (iv)  ග්හි අ සන්ත  යප  බඩා ෙය තිබූ වී ගතො  
්ර්ාටය ගෙොප්ටැ  

 (v) එ් වී ගතො  අගළිස ෙයන ලද්ගද් ෙවුරුන්ත හප 
කු්න  ෙ ාුවගේැ  

 (vi)  ග්්  බඩාග න්ත පූ්ධට උපගයෝජනය  ලබා 
 ැනී් සවහා  ැඩිළිබග ළ  තිගබ්ැ  

 යන්තන එතුම්ා ග්් සභා ප ැන්ත න්තගනහිැ? 

(ඇ) ගනො එගසේ නේ, ඒ ් න්තැ? 
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පා්ධලිගේන්තතුම  

கிெொைிெப் தபொருளொதொெ விவகொெங்கள் பற்றிெ அமைச் 

ெமெக் தகட்ட வினொ:  

(அ) கடந்த அெெொங்கத்தின் வொழ்வின் எழுச்ெி கருத் 

திட்டத்தின்மூலம் ரூபொ 100 ைில்லிென் தெலவில் 

ைெந்தகஹமுலவில் 5 ஏக்கர் கொணிெில் சுைொர் ரூபொ 100 

தகொடி தபறுைதிெொன தநல்மலக் களஞ்ெிெப்படுத்தக் 

கூடிெ தநற்களஞ்ெிெத் ததொகுதிதெொன்று அமைக்கப் 

பட்டததன்பமத அவர் அறிவொெொ; 

(ஆ) (i) தற்தபொது இங்கு களஞ்ெிெப்படுத்தப்பட்டுள்ள 

தநல்லின் அளவு எவ்வளவு; 

 (ii) இக்களஞ்ெிெத்துடன் இமணந்து தெெலொற்று 

கின்ற வர்த்தகர்களின் எண்ணிக்மக ெொது; 

 (iii) களஞ்ெிெத்தில் அொிெி விற்பமன நடவடிக்மககள் 

ததொடர்பொக வர்த்தக ெங்கத்துடன் கலந் 

துமெெொடப்பட்டுள்ளதொ; 

 (iv) இங்கு இறுதிெொக களஞ்ெிெப்படுத்தப்பட்டிருந்த 

தநல்லின் அளவு எவ்வளவு; 

 (v) இவ்வளவு ததொமகெொன தநல்,  ெொருக்கு எந்தக் 

கொலகட்டத்தில் விற்பமன தெய்ெப்பட்டது; 

 (vi) இக்களஞ்ெிெத்திலிருந்து முழுப் பெமனப் 

தபற்றுக்தகொள்வதற்கொன ஒரு தவமலத்திட்டம் 

உள்ளதொ 

 என்பமத அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொெொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Rural Economic Affairs: 

(a) Is he aware that  a  rice storing  warehouse 
complex  in which stocks of paddy worth 100 
crore  rupees  could be stored  was constructed in a 
five acre plot of land at Marandagahamula at a 
cost of 100 million rupees by the Divineguma 
project of the previous government; 

(b) Will he inform this House -  

 (i) the amount of paddy  stored in that 
warehouse at present ; 

 (ii) the number of businessmen  who  deal with 
this warehouse; 

 (iii) whether discussions have been conducted 
with the Trade Association   in regard to the 
sale of rice by this warehouse; 

 (iv) the amount of paddy that had been  stored in 
this  warehouse for the last time; 

 (v) the name of the person to whom the 
aforesaid  amount of paddy was sold along 
with the  day on which it was sold; and 

 (vi) whether there is a programme  to make the 
fullest utilization of this warehouse ? 

(c) If not , why ?  
 

ගරු පී  හැිනසන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
 රු ොානායෙතුම්නි, එ් ්ර ානයප ිළිබතුමය ග්ගසේි . 

(අ) ඔේ.  

       රුිළය්  මිලියන 5 1.18  (තුමන්තසිය හැත්තෑගැෙි ැ  ්
එෙි අප )  ැය ගෙොප ග්්  බඩා සංකී්ධටය ිරි ෙය 
ඇත. ් යව හමුල  බඩා සංකී්ධටය රිිස නැඟු්  ැඩසපහන 
යපගත් ිරි ෙයන ලැ අතය, ග්ට්රි  ගපොන්ත 10,000  (ැස 
ැහස ) හා ග්ට්රි  ගපොන්ත 1,000  ( ගැැහස )  බඩා ෙළ 
හැිර  බඩා ගැෙ  එ් සංකී්ධටගආ ඇත. 

(ආ) (i) පුම ිවය ජුනි සහ ජූලි ්ාස ලදී වී අගළිස ිරීග්න්ත 
පුම  ිතිරි වී ගතො  ්ර්ාටය  න ිරගලෝ ෑමේ 
11,8)0  (ිසසිඑ ැහසා අපසිය හැප )  බඩා ෙය 
ඇත. 

 (ii) ග්්  බඩා සංකී්ධටය වී අගළිස ් ණ්ඩලය ැැනප 
භාිසත ෙයන බැිසන්ත, ග්්  බඩාගේ ෙපයුතුම   
සේබන්තධගයන්ත  යාපාරිෙයන්තග  ිරසිදු 
සේබන්තධතා   නැත. 

 (iii)  බඩා  තුමළ වී ප්ට   බඩා ෙය ඇති අතය, 
සහ්   බඩා ෙය ගනෝ ැත. වී අගළිස ්ණ්ඩලය 
සතුම වී ගතො  බැහැය ිරීගේදී ිස ෘත ග ගළව 
ගපොගළේ මිල  ටන්ත ෙැව ා වී බැහැය ිරී් සිදු 
ෙයන අතය, ගේ සේබන්තධගයන්ත ග ගළව සං ්ය 
ස්ඟ ිසග ේෂ්ඨගයන්ත සාේ.ාා ෙය ගනෝ ැත. 

 (iv)   2016 ජුනි ්ස  න ිසප වී ිරගලෝ  ෑමේ 
1,(8 ,(50  (ිසසි හතය ල ෂ්ඨ අසූහත්ැහසා හායසීය 
තිහ )  බඩා ෙය තිබුණි. 

 (v)  ග්් වී ගතො  ්රසේපාැන ්රියා ලිය අුව ්නය 
ෙය ිහළ් මිල ි් ුේ ෙය තිබූ ි් ුේෙරු න්ත 
ග ත පුම ිවය ජුනි සහ ජූලි ්ාස තුමළ නිකුත් ෙය 
ඇත. 

 (vi)  ඔේ.  

         ආය ිකත ගතො ය  ගලස තබා  න්තනා වී 
ගතො ගයන්ත ගෙොපස   බඩා ිරී්ප ගයොැා  නී. 

(ඇ)  පැන ගනොනඟී. 

 

ගරු ජන්ිනක අනුරුද්ධා වහේරත් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹெத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
 රු ොානායෙතුම්නි, ්ාග  පළමුග නි අතුමරු ්ර ානය 

ග්යි.  

රිවුලිළටිය, ්යව හමුල ්රගද් ගආ  යාපාරිෙයන්ත සහ 
යැගපන්තනන්ත 4000  ප්ට ින්තන ා. ග්් ්රගද් ගආ ග්ෝ්  හිමි 

 යාපාරිෙයන්ත 114 , 140   ාග  ්ර්ාටය  ින්තන ා. පුම ිවය 
 ෙ ාුවගේදී, ග්් අතය්ැරි  බඩා  ිරි ෙගළේ ඔවුන්ත 
ග ුවග ුවි. ගේ  න ිසප ඒ ිරි ෙයපු  බඩා  වී අගළිස 

්ණ්ඩලයප ලබා ග න තිගබන ා. එ් නිසා, ඒ ි රිරිිළප ෙයපු ෙඩ 
සහ ඒ  බඩා  ගේ ග ද්දී ඒ  යාපාරිෙින්තප ගනොලැගබන 
තත්ත් ය  තිගබන ා. එ් නිසා ිරිරිගආදී ිතිරි  ැඩ සවහා යේ 

ිරසි මුැල  ගයොමු ෙයන්තන ඕනෑ  න ා.  ග්ොෙැ, ලංොගේ හා්  
මිල පාලනය ග න්තන ්යව හමුල ්රගද් ගයන්ත ලැගබන සහ්  
ිස ාල   ගයන්ත ිළටි හල   න ා. ඒ මිල පාලනය ෙයන්තන,  ුමළු 
 යාපාරිෙයාග  සහ්  ලප තිගබන ්ාෆියා  නැති ෙයන්තන 

්යව හමුල ්රගද් ගආ සහ්  මිල බලපාන ා. ග්් සහ්  මිල 
පහත  ැගපන්තගන්ත, ුමළු  යාපාරිෙයා මිල අඩුග න්ත 
පාරිගභෝිවෙයාප සහ්  අගළිස ිරී් තුමිබන්ත බ   තමුන්තනාන්තගසේලා 

ැන්තන ා. අැ  න ිසප ආයතන ගැෙ තුමන  එය ිස ාල   ගයන්ත 
අ් ලාග න ින්තන තත්ත් යෙප පත් ග ලා තිගබන ා. යුමළු 
 යාපාරිෙයා, ්ධය පරි්ාට  යාපාරිෙයා රැෙ න්තන, ඒ  බඩා  

සේබන්තධගයන්ත ඔබතුම්ාප කු්න ගහෝ  ැඩ ිළිබග ළ  

561 562 

[ රු ින්තරිෙ අුවරුද්ධ ගහේයත්  ්හතා] 
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තිගබන ාැ?ය ිරයන එෙ ත්ි ්ග  පළමු න අතුමරු ්ර ානය 

 න්තගන්ත.  

 

ගරු පී  හැිනසන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
 රු ොානායෙතුම්නි, එ්  බඩා සංකී්ධටය අවුරුදු 1ෙප 

 ැඩි ොලය   සා ැ්ා තිබුටා. ඒ  ාග ්,  බඩා සංකී්ධටය 
ිරිරිගයන්ත ෙඩ ෝය 100ෙප ආසන්තන ්ර්ාටය  තිගබන ා. 

ඒ ාගආ  ැඩ භාග ප නි් ෙයලාි තිගබන්තගන්ත. අිළ ෙැබිනට් 
ප්රිො   ්ිනන්ත වී අගළිස ්ණ්ඩලගආ  බඩා ගැෙ ිසතය  වී 
අගළිස ්ණ්ඩලයප ප යා ත්තා. පුම ිවය ොලගආ ඒ  බඩා  ිරි 

ිරීගේදී එ් ෙපයුතුම ිරසිදු ගෙොන්තත්රාත් ිවිසුම්ිරන්ත ගතොය  ත්ි 
යාජය ිංජිගන්තරු සංසාාා ප දී තිගබන්තගන්ත.  රු ොානායෙතුම්නි, 
යඒ ෙඩ ිරි ෙයන්තනය ිරයා ගේ  රු ්න්තත්රීතුම්ා ිරේ ාප,  ත ත් 

රුිළය්  මිලියන 40ෙප  ඩා යාජය ිංජිගන්තරු සංසාාා ප ග වී්ප 
තිගබන ා. එ ැනි තත්ත් ය  ත්ි තිගබන්තගන්ත. අිළ 
බලාගපොගයොත්තුම ග න ා, ලබන අවුරුද්ගද් අය  ැය ්ිනන්ත එය 

ආ්ධථිෙ ්ධයසාාානය  බ ප පරි ්ධතනය ෙයලා ඒ ්රගද් ගආ 
 යාපාරිෙයන්තප ඒ ෙඩ ටිෙ ගබැා ගැන්තන.  

 
ගරු ජන්ිනක අනුරුද්ධා වහේරත් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹெத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
්ග  ගැ න අතුමරු ්ර ානය ග්ගසේි,  රු ොානායෙතුම්නි. 

වී මිලදී  ැනී්ප  ේපහ රිසා්රි ෙගආ  ැඩ ිළිබග ළ  නැහැ. වී 

රුිළය්  40ප මිලදී  න්තන ා ිරයා තමුන්තනාන්තගසේලාග  
්රතිපත්තිගආ තිබුටත්  ේපහ රිසා්රි ෙගආත්, එ් රිසා්රි ෙගආ 
ප්ට  ගනො  ත ත් ස්හය තැන්ත ලත්  බඩා නැති ්ර ානය නිසා 

වී මිල දී  න්තගන්ත නැහැ.  ේපහ රිසා්රි ෙගආ ග ොවීන්ත යළ 
ෙන්තනයප වී ග්ට්රි ගපොන්ත 4,000  ිසතය ත්ි   ා ෙය 
තිගබන්තගන්ත. එ් වී ග්ට්රි ගපොන්ත 4,000 මිලදී  න්තන ත්  ැඩ 

ිළිබග ළ  නැහැ. යඒ වී ටිෙ ඒ  බඩා ලප මිලදී  න්තන පුළු න්ත 
 ැඩ ිළිබග ළ  හැා ගැන්තන පුළු න්තැ?ය ිරයන එෙ ත්ි, ්ග  
ගැ න අතුමරු ්ර ානය  න්තගන්ත.  

 

ගරු පී  හැිනසන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
 රු ොානායෙතුම්නි, අප ගේ  න ිසප ලංො  පුයා  බඩා 

14)   ිස ෘත ෙය තිගබන ා. අග්ල යජය ්ිනන්ත වී ග්ට්රි ගපොන්ත 
110,000  මිලදී  න්තන සැලුමේ ෙය තිගබන ා. ඒ ග ුවග න්ත 

යජය රුිළය්  බිලියන හතයහ්ාය  ග න්ත ෙයලාත් තිගබන ා. 
 ේපහ රිසා්රි ෙගආ ග ොවීන්තග න්ත පුළු න්තේ තිගබන අයප 
ිරසි් පැිරළී්ිරන්ත ගතොය  වී ග නැිසත් ග්්  බඩා ලප  භාය 
ගැන්තන පුළු න්ත. නමුත් ග් ය අසා ැන්තන යජගආ මිලප වී ලබා 

ගැන ාප  ඩා ගපෞද් ලිෙ ග ගළඳුන්තප  අගළිස ිරී්ප ග ොවීන්ත 
ිතා් උත්ුමෙ ග ලා තිගබන ා. ඒ නිසා යජගආ  බඩා ලප එන 
වී ්ර්ාටය ිතා් අඩු වී තිගබන ා. අිළ ැැන්ත ්ාසයෙප  ැඩි 

ොලය  -්ාස එෙහ්ාය - තිසාගසේ වී  බඩා ිස ෘත ෙය තිබුටත්, 
අපප ලැබී තිගබන්තගන්ත ග්ට්රි  ගපොන්ත ිසසිැහසෙ වී ්ර්ාටය  
ිසතයි. ගපෞද් ලිෙ අං ය ඊප   ඩා  ැඩි මුැලෙප වී මිලදී 

 ැනී්ප ්ැරිහත් ග ලා තිගබන ා.  

්් මුලින්ත සවහන්ත ෙගළේ, වී අගළිස ්ණ්ඩලගආ ෝධය භායය 
සේබන්තධ ි. වී මිලදී  ැනී් සේබන්තධගයන්ත ගේ  නගත  

 ේපහ රිසා්රි ෙගයන්ත ිරසි් පැමිණි් ල  ඇිස් ලා නැහැ. 
 ේපහ රිසා්රි ෙගආ ගෙොතැනෙ ගහෝ සාාානයෙදී  වී මිලදී 
 ැනී්ප අ සාාා   ලබා ගැන්තන ිරයා  රු ින්තරිෙ අුවරුද්ධ 
ගහේයත් ්ැතිතුම්ා ිරයන ා නේ, ඒ ඕනෑ් සාාානයෙදී වී මිලදී 

 ැනීගේ ෙපයුතුම ෙයන්තන අප සූැානේ. 

ගරු ජන්ිනක අනුරුද්ධා වහේරත් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹெத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
 රු ොානායෙතුම්නි, ්ග  තුමන්ත ැනි අතුමරු ්ර ානය  ාග ් 

ඒ තුමිබන්ත ගයෝජනා   ිරිරිපත් ෙයන්තනත් ්් ෙැ්ැතිි. ග් ැනි 
්ර ානය  තිගබන නිසා් ්් ඊගආ රිනගආදී රිසාපති යයාග න්ත 

ගේ  ැන ිස්ුම ා.  රු ඇ්තිතුම්ා ඔය ිසකරයප ්රො  ෙළාප, ඒ 
අ සාාාගේදී එතුම්ා ිරේගේ, යවී අගළිස ්ණ්ඩලගයන්ත  ේපහ 
රිසා්රි ෙයප ත ් එගහ්  ැඩ ිළිබග ළ  හැලා ලබා දී නැහැ. 

 බඩාත් තිගබන නිසා අ්ාතය යයා එ ැනි  ැඩ ිළිබග ළ  සෙසා 
ෙය ගැන ා නේ වී මිලදී  න්තන පුළු න්තය ිරයන ොා ි. ඒ නිසා 
වී මිලදී  ැනී්ප එ ැනි අ සාාා   ලබා ගැන ා නේ එ් 
ෙපයුත්ත රිසාපති යයාප ගයොමු ෙයන ගලස ්ා  රු ඇ්තිතුම්ාප 

ගයෝජනා ෙයන ා. ගබොගහෝ සාතුමතිි. 

 
ගරු පී  හැිනසන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
අිළ ඒ  ැන ගසොයා බලා ලැහැසාති ෙය ගැන්තනේ. 

 

උුරරු පළාවත් ආබාධිත තත්ත්වය  පත් වූ 
පද්ගලයන් : ොසක දීෙනාව  

வட ைொகொணத்திலுள்ள வலதுகுமறந்ததொர் : 

ைொதொந்தக் தகொடுப்பனவு 
DISABLED PERSONS IN NORTHERN PROVINCE: MONTHLY 

ALLOWANCE  
 

802/’1) 

6.  ගරු ශ්ාන්ති ශ්රීසනකන්දරාසා ෙහත්මිය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ெொந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தெொெொ) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 

ස්ාජ සිසබල ැන්තවීේ හා ුමභසාධන   අ්ාතයතුම්ාග න්ත ඇසූ 

්ර ානය - (1) : 

(අ) (i) පුම ිවය ොල ෙ ාුවගේ උතුමරු පළාගතහි ඇති  
යුද්ධය හා  අගනකුත් ආපැා ගහේතුමග න්ත ආබාකරත 
තත්ත් යප පත්   පුද් ලයන්ත සංඛ්යා  
ගෙොප්ටැ  

 (ii) උතුමරු පළාගත් ආබාකරතයන්ත සවහා  න ්ාසිෙ 
දී්නා  ලබන පුද් ලයන්ත සංඛ්යා  ගෙොප්ටැ   

 (iii) ආබාකරත තත්ත් යප පත්  සිටියදීත්, ිරසිදු 
දී්නා   ගනොලබන පුද් ලයන්ත සංඛ්යා  
ගෙොප්ටැ  

 යන්තන එතුම්ා ග්් සභා ප ැන්ත න්තගනහිැ? 

(ආ) ආබාකරත පුද් ලයන්ත සවහා ලබා ගැන දී්නා , සියු  ්
ආබාකරත පුද් ලයන්තප ලබා දී්ප ිළය ය  න්තගන්තැ යන්තනත් 
එතුම්ා ග්් සභා ප ැන්ත න්තගනහිැ? 

(ඇ) ගනො එගසේ නේ, ඒ ් න්තැ? 

 

ெமூக வலுவூட்டல் ைற்றும் நலன்புொி அமைச்ெமெக் தகட்ட 

வினொ:  

(அ) (i) கடந்த கொலங்களில் வட ைொகொணத்தில் ஏற்பட்ட 

யுத்தம் ைற்றும் ஏமனெ அனர்த்தங்கள் கொெண 

ைொக வலதுகுமறந்த நிமலமைக்கு உள்ளொன 

ஆட்களின் எண்ணிக்மக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (ii) வட ைொகொணத்தில் வலதுகுமறந்தவர்களுக்கொன 

ைொதொந்தக் தகொடுப்பனமவ தபறுகின்ற ஆட் 

களின் எண்ணிக்மக எவ்வளதவன்பமதயும்; 
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පා්ධලිගේන්තතුම  

 (iii) வலதுகுமறந்த நிமலக்கு ஆளொகியுள்ள 

தபொதிலும், எவ்வித தகொடுப்பனவுகமளயும் 

தபறொத ஆட்களின் எண்ணிக்மக எவ்வள 

தவன்பமதயும்; 

 அவர் இச் ெமபக்கு அறிவிப்பொெொ? 

(ஆ) வலதுகுமறந்தவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற தகொடுப் 

பனமவ, ெகல வலதுகுமறந்த ஆட்களுக்கும் வழங்கு 

வதற்கு நடவடிக்மக எடுப்பொெொ என்பமத அவர் 

இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொெொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Social Empowerment and 
Welfare: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of persons who became 
disabled owing to the war which went on in 
the Northern Province and other disaster 
situations during the past period;  

 (ii) the number of persons who obtain the 
monthly disability benefit allowance 
provided for the disabled persons in the 
Northern Province; and 

 (iii) the number of persons who do not receive 
any allowance although being disabled? 

(b) Will he also inform this House whether steps will 
be taken to extend the monthly disability benefit 
allowance provided  for the disabled persons to all 
the disabled persons? 

(c) If not, why? 
 
ගරු එසන බී  ිනසානායක ෙහතා (සොජ සවිබල ගැන්වීම් හා 

සුවසාධාන අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திெொநொெக்க - ெமூக வலுவூட்டல் ைற்றும் 

நலன்புொி அமைச்ெர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 

 රු ොානායෙතුම්නි, එ් ්ර ානයප ිළිබතුමය ග්ගසේි . 

(අ) (i) 18,884ි. 

 (ii) රුිළය්  5,000ෙ ්ාසිෙ දී්නා  ලබන ආබාධ 
සහිත තැනැත්තන්ත සංඛ්යා  (,1)5ි. 

 (iii) ඔේ.  රු ොානායෙතුම්නි, අග්ල 
අ්ාතයාං ගයන්ත දී්නා ගනොලබන සංඛ්යා  
11,)14ි. හුඟා  පළාත් සභා ලින්ත ගේ අයප 
පළාත් සභා  ්ට්පග්න්ත ිසග ේෂ්ඨ දී්නා   
ග  න ා. ්් ැන්තනා ිසකරයප උතුමග්ධ ඒෙ 
ගෙගයන්තගන්ත නැහැ. හැබැි , උතුමරු පළාත් 
සභා ප ඒෙ ෙයන්තන පුළු න්ත. 

(ආ) ඔේ. 101)  ්ධෂ්ඨය සවහා 50,09(ෙ ආබාකරත පුද් ලයන්ත 
සවහා ලබාගැන ජී නාධාය ග  න අතය, මීය ප අ්තය  ගේ 
 නිසප ජී නාධාය බලාගපොගයොත්තුමග න්ත ගපොගයොත්තුම 
ග් ඛ්නගආ 59, 48  ින්තන ා. 101  අය  ැය 
ඇසාතගේන්තතුම සවහා ගේ අයැ ඇතුමළත් ෙයලා තිගබන ා. 
අපප ්ර්ාට ත් මුැ්  ලබා  න්තන පුළු න්ත වුගටොත් අිළ ඒ 
සියුගැනාප් ග  න ා. 

(ඇ)  අැාළ ගනොගේ.  

ගරු ශ්ාන්ති ශ්රීසනකන්දරාසා ෙහත්මිය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ெொந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தெொெொ) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 

Thank you, Sir.  
 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ාන අංෙ   - 811/'1) - (1),  රු ් මින්තැ ිසග.සිරි ්හතා. 

 
ගරු චමින්ද වි වජ්සින ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விதஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 රු ොානායෙතුම්නි, ්ා එ් ්ර ානය අහන ා. 

 
ගරු ිළයැංකර ජයරත්න ෙහතා (පළාත් සවා හා පළාත් 
පාලන රාජය අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு  பிெங்கெ ஜெெத்ன - ைொகொண ெமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூெொட்ெி இெொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne - State Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

 රු ොානායෙතුම්නි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අ්ාතයතුම්ා ග ුවග න්ත එ් ්ර ානයප ිළිබතුමරු දී් සවහා සති 

තුමනෙ ොලය  ි් ලා සිටින ා.  රු ්මින්තැ ිසග.සිරි 
්න්තත්රීතුම්ාග  ්ර ාන ග ොඩා  තිගබන ා. ඒ ා ්හ ඇ්තිතුම්ාප 
ිසරුද්ධ  අහන ්ර ානි. එන ්ාසගආදීත් අහන්තන, එ ැනි ්ර ාන 

හතය  තිගබන ා. ඔ ගෙෝ් එෙ පායප් ඇහු ා නේ, ්ප 
උත්තය ගැන්තන පුළු න්ත. එන ්ාසගආත් එ ැනි ්ර ාන හතය  
තිගබන ා. 

 
ගරු චමින්ද වි වජ්සින ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விதஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 ්න 140ෙප  ඩා අහන්තන තිගබන ා නේ, එෙ පායප් 

අහන්තන ්්ත් ආසි. නමුත් අහන්තන තිගබන්තගන්ත,  ්න 140  
ිසතයි.  

 
ගරු ිළයැංකර ජයරත්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  பிெங்கெ ஜெெத்ன) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

ඔබතුම්ා හැ් ්ාගස් ්ර ාන 04  අහන ා, ්හ ඇ්ති යයාප 
ිසරුද්ධ . එන ්ාගසපත් ්ර ාන 0(   තිගබන ා. එගහ ිවහි් ලා 

ඔබතුම්ාි , ්හ ඇ්තිතුම්ාි අතප අත දීලා යාළු ග න ා. ග්ගහ 
ඇිස් ලා ්ර ාන අහන ා.  

 රු ොානායෙතුම්නි, ගේෙ ගලොකු ්ර ානය . ඒ නිසා  

ිළිබතුමය ගැන්තන සති තුමන  ේ  ි ් ලන ා.  
 
ප්රශ්නනය ෙුර ිනනකදී ජිනිනපත් කිරීෙ  නිවයෝග කරන ලදී  
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளெிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ාන අංෙ 8 - 810/'1) - (1),  රු ුමනි්  හඳුන්තගනත්ති ්හතා. 

ගරු සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 රු ොානායෙතුම්නි, ්ා එ් ්ර ානය අහන ා. 
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ගරු ලක්ෂනෙන් කිිනඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු ොානායෙතුම්නි, ිඩේ අ්ාතයතුම්ා ග ුවග න්ත ්ා එ් 
්ර ානයප ිළිබතුමය දී් සවහා සති ගැෙෙ ොලය  ි ් ලා සිටින ා. 
 

ප්රශ්නනය ෙුර ිනනකදී ජිනිනපත් කිරීෙ  නිවයෝග කරන ලදී  
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளெிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

 ෙත් ද්රවය වාවිත කරන්නන් අතර HIV  වයාප්තිය : 
පාලනය 

தபொமதப்தபொருள் பென்படுத்துதவொொிமடதெ HIV 

பெவுமக: கட்டுப்படுத்தல் 
SPREAD OF HIV AMONG DRUG ADDICTS: CONTROL 

 

536/’1) 

9. ගරු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிெண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගසෞඛ්ය, ගපෝෂ්ඨට හා ගද්ය ය ව ැය අ්ාතයතුම්ාග න්ත ඇසූ 

්ර ානය - (1): 

(අ) (i) ගහගයොි න්ත ඇතුමළු ග නත් ්ත් ද්ර ය සවහා 
ඇබ්බැහි   න්ත ිළිබබව සං ටනය  සිදු ෙය 
තිගබ්ැ  

 (ii) එගසේ නේ, එ් සංඛ්යා  ගෙොප්ටැ  

 (iii) ග්් පුද් ලයන්ත අතරින්ත HIV ආසාරිතයන්ත 
සංඛ්යා  ගෙොප්ටැ  

 යන්තන එතුම්ා ග්් සභා ප ැන්ත න්තගනහිැ? 

(ආ) (i) ්ත් ද්ර ය භාිසත ෙයන්තනන්ත අතය HIV ඇතුමළු 
ස්ාජ ගයෝ   යා්ලත වී් පාලනය ිරී්ප යජය 
ිළය ය ග න තිගබ්ැ   

 (ii) එගසේ නේ, එ් ිළය ය ෙ ග්ධැ  

 යන්තනත් එතුම්ා ග්් සභා ප ැන්ත න්තගනහිැ? 

(ඇ) ගනො එගසේ නේ, ඒ ් න්තැ? 
 

சுகொதொெம், தபொெமன ைற்றும் சுததெ ைருத்துவ அமைச் 

ெமெக் தகட்ட வினொ:  

(அ) (i) தஹதெொெின் உள்ளிட்ட ஏமனெ தபொமதப் 

தபொருள்களுக்கு அடிமைெொகியுள்ளவர்கள் 

ததொடர்பொக ததொமக ைதிப்பீதடொன்று தைற் 

தகொள்ளப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், அவ்தவண்ணிக்மக எத்தமன 

தென்பமதயும்; 

 (iii) தைற்படி ஆட்களுக்கு ைத்திெிலுள்ள H I V 

ததொற்றுக்கு உள்ளொனவர்களின் எண்ணிக்மக 

எத்தமனதென்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொெொ? 

(ஆ) (i) தபொமதப்தபொருள் பென்படுத்துதவொர் ைற்றும் 

HIV ததொற்று உள்ளிட்ட ெமூக தநொய்கள் 

பெவுவமதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு அெெொங்கம் 

நடவடிக்மக எடுத்துள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில் அந்நடவடிக்மக ெொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொெொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

asked the Minister of Health, Nutrition and 
Indigenous Medicine: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether a  census  has been conducted 
about the  persons who are addicted to 
drugs including  heroin; 

 (ii) if  so, the  number of  drug addicts; and 

 (iii) the number of HIV infected persons among 
the aforesaid persons? 

(b) Will he also inform  this House - 

 (i) whether  the government has taken steps to 
control the spread of  social diseases 
including  HIV among drug addicts; and 

 (ii) if so the aforesaid steps? 

(c) If  not, why? 

 
ගරු (වවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා (වසෞඛය  
වපෝෂණ හා වද්ශීය වවදය අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு (மவத்திெ கலொநிதி) ெொஜித தெனொெத்ன - 

சுகொதொெம், தபொெமண ைற்றும் சுததெ ைருத்துவ அமைச்ெர்) 

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

 රු ොානායෙතුම්නි, එ් ්ර ානයප ිළිබතුමය ග්ගසේි . 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) 1 ,(4  (ැාහත්ැහසා හායසිය පටසා හත) ිර. 

 (iii) 15 (ැහතුමන) ිර. 

(ආ) (i) ඔේ. 

 (ii)  

* ලිං ාශ්රිත ගයෝ  හා ඒඩ්සා ්්ධැන  ැඩසපහන 
්ිනන්ත අන්තතයායැායෙ ඖෂ්ඨධ පාලන අකරොරිය 
හා යාජය ගනො න සංිසධාන ස්ඟ එ   ්ත් 
ද්ර ය සවහා ඇබ්බැහි   න්ත සවහා අධයාපන, 
උපගද් න හා ගෙොන්තඩේ ගබැා හැී ගේ 
 ැඩසපහන්ත ආයේභ ෙය ඇත. 

* යප පුයා  යා්ලත  ඇති ලිං ාශ්රිත ගයෝ  ිළිබබව 
සායනයන්ත (STD Clinics) ්ිනන්ත ්ත් ද්ර ය 
සවහා ඇබ්බැහි   න්ත ග ත ලිංිවෙ  
සේග්රේෂ්ඨටය  න ගයෝ  හා  HIV ගයෝ ය සවහා 
්රතිොය ෙයුව ලබන අතය, ගහපපිටිසා බී (B)  
හා ගහපපිටිසා සී (C) පී ෂ්ඨට සිදු ිරී් සහ 
ගහපපිටිසා (B) එන්තනත ලබා දී් ැ සිදු ෙයුව 
ලබි. 

(ඇ) පැන ගනොනඟී. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிெண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 රු ොානායෙතුම්නි, ්ග  පළමු න අතුමරු ්ර ානය.  රු 
ඇ්තිතුම්ා සවහන්ත ෙයන්තනප ගයදුටා, ගහගයොි න්ත ඇතුමළු ග නත් 

්ත් ද්ර ය සවහා ඇබ්බැහි   න්ත ිළිබබව   සිදු ෙළ සං ටනගයන්ත 
1 ,000ෙ ප්ට ිළරිස  අග්ල යගට් සිටින බ  ැැන  න්තනප 
ලැබුටා ිරයලා. නමුත්, ගහගයොින්ත හා ඒ හා ස්ාන අන්තතයායෙය 
්ත් ද්ර ය භාිසත ෙයපු සංඛ්යා  ිළිබබව  ගේ සං ටනගයන්ත දීලා 

තිගබන 1 ,000 ිරයන සංඛ්යාත්්ෙ අ ය ිළිබබව  
ිස ා සනීයත් ය  තබන්තන පුළු න්තැ,  රු ඇ්තිතුම්නි? ගේ 
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පා්ධලිගේන්තතුම  

සංඛ්යා  මීය ප  ඩා ගැගුටයිරන්ත ගහෝ ගැගුටයෙප ආසන්තන 
්ර්ාටයිරන්ත  ැඩි ග ලා තිගබන්තන බැරිැ? 

 

ගරු (වවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திெ கலொநிதி) ெொஜித தெனொெத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ගේ සං ටන ඔ ගෙෝ් අිළ ෙයන්තගන්ත ගලෝෙ ගසෞඛ්ය 
සංිසධානගආ නි්ධටායෙ අුව . ඒ අුව  ඒ ඒ ්රගද්  ල ඒ ඒ 

සංඛ්යා  බලා ත්ි ගේ ෙපයුතුම ෙයන්තගන්ත. නැත්නේ ගසෞඛ්ය 
අ්ාතයාං යප මුළු ලංොගේ් ගතොයතුමරු අයග න සං ටනය  
ෙයන්තන බැහැ. ගේ ිසකරයප ත්ි සං ටන ෙයන්තගන්ත. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிெண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 රු ොානායෙතුම්නි, ්ග  ගැග නි අතුමරු ්ර ානය.  

ගහගයොි න්ත ඇතුමළු ග නත් ්ත් ද්ර ය ලප ඇබ්බැහි   න්ත 
පුනරුත්ාාපනය ිරී් සවහා,  යජය සෘජු ් ගහෝ පළාත් සභා, 

පළාත් පාලන ආයතන, එගහ් නැත්නේ යාජය ගනො න සංිසධාන, 
ගලෝෙ ගසෞඛ්ය සංිසධානගආ අුවග්රහය ලබන ආයතන ස්ඟ 
ඒොබද්ධ  පුනරුත්ාාපන ්ධයසාාාන සංඛ්යා   ැඩි ිරීගේ 

අ  යතා   ඇති බ  ගේ සං ටනය අුව  පැහැරිලි වුටාැ ? 
නැත්නේ  තිගබන ආයතන ල ධාරිතා   ්ධධනය ෙයලා ිරිරියප 
යන්තන පුළු න්ත තත්ත් ය ැ තිගබන්තගන්ත?  

 

ගරු (වවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திெ கலொநிதி) ெொஜித தெனொெத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ගහගයොි න්ත භාිසත ිරී් අැාළ  න්තගන්ත ගසෞඛ්ය 

අ්ාතයාං යප ගනොග ි. ඇත්තප් අග්ල ්ර ානය තිගබන්තගන්ත 
HIV ආසාරිතයන්ත ිළිබබව ි. අග්ල යගට් සිටින HIV ආසාරිතයන්ත 
්ර්ාටය  ත්තා් ි තා් ත්් අ් පි.  

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிெண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 රු ොානායෙතුම්නි, ්ග  තුමන්ත ැනි අතුමරු ්ර ානය.  

 රු ඇ්තිතුම්නි, සෘජු ් ්ග  ්ර ානයප ගේ ොයටය අැාළ 

ගනොවුටත් ්් ඔබතුම්ාග  අ ධානය ගේ ෙරුට ගෙගයහි ගයොමු 
ෙය න්තන ෙැ්ැතිි. ඔබතුම්ා ගේ ්ර ානයප යේ ිරසි ිළිබතුමය  
ලබා ගැි ිරයලා ්් බලාගපොගයොත්තුම  න ා. ආයු්ධගේැ 
ව ැය රු )00ෙප ආසන්තන ිළරිස  සවහා පත්වීේ ලබා ගැන ා 

ිරයලා ඔබතුම්ා ගේ සභාගේදී සවහන්ත ෙළා. හැබැි, මුැ්  
අ්ාතයාං ය ආයු්ධගේැ ව ැය රුන්තප ැන්ත ා තිගබන ා, 100-
140 අතය ිළරිසෙප ප්ටි පළමු න  පගආදී පත්වීේ ලබා 

ගැන්තන පුළු න්ත  න්තගන්ත ිරයලා.  ආයු්ධගේැ ව ැය රුුවත් ගේ 
ස්ාජය තුමළ ිස ාල ේධත යය  ිෂ්ඨාප ෙයන නිසා ඒ ිළිබබව  
යිබත් මුැ්  අ්ාතයාං ය ස්ඟ සාේ.ාා ෙය, ැැනප සංචිතය  

  ගයන්ත එෙතුමග ලා සිටින )00 ගැනාප සාධායටය  ිටු ිරී් 
සේබන්තධගයන්ත අ්ාතයාං ගආ ්රතිපත්තිය ග්ොෙ ැ? 

 

ගරු (වවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திெ கலொநிதி) ெொஜித தெனொெத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒ ්රතිපත්තිය නිසා ත්ි අිළ සියු් උපාකරධාරින්තප පත්වීේ 

ලබා දී් සේබන්තධගයන්ත ෙළ්නාෙයට ගසේ ා 
ගැපා්ධතගේන්තතුම ප ගයෝජනා ෙයලා තිගබන්තගන්ත. එින්ත එෙසිය 

 ටන  බව ා  න්තගන්ත ගයෝහ්  ලප. ගයෝහ්  ලප බව ා 

 න්තනා සංඛ්යා  ඒ ග ෝ ලන්ත අුව්ත ෙයලා තිගබන ා. ිතුමරු 
අය ්රජා ගසෞඛ්ය නිලධාරින්ත   ගයන්ත බව ා  න්තනි අිළ ගයෝජනා 
ෙයලා තිගබන්තගන්ත. ඒ සවහාත් ඒ ග ෝ ලන්ත එෙඟතා  පළ ෙයලා 
තිගබන ා. ැැන්ත ඒ සංඛ්යාග් ඛ්න අුව  ඒ අය කු්න ිසකරයප, 

කු්න සාාාන ලප අුවයු ත ෙයන ාැ ිරයන එෙ ිළිබබව  අග්ල 
අ්ාතයාං ය ස්ඟ ොා ෙය ග න යන ා. ඒ හැරුණු ිසප පත්වීේ 
අඩුග න්ත ලබා දී්   ැන ිරයන්තන ් ් ැන්තගන්ත නැහැ. 

 
වසේවක අර්ථ සාධාක අරමුදල් ගිුම් : කිලිවනොච්ික 

ිනසනත්රික්කය 
ஊழிெர் தெைலொப நிதிெக் கணக்குகள் : கிளிதநொச்ெி 

ைொவட்டம் 
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND  ACCOUNT : KILINOCHCHI 

DISTRICT 
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10.ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ெத்நொெக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙේෙරු හා  ෘත්තීය සමිති සබවතා අ්ාතයතුම්ාග න්ත ඇසූ 

්ර ානය- (1): 

(අ) 1015, 101( සහ 1014  ්ධෂ්ඨ ල ිරලිගනෝ.චි රිසා්රි ෙය 
තුමළ, 

 (i) ලියා පරිංචි  තිබූ ගසේ ෙ අ්ධාසාධෙ අයමුැ්  
(EPF) ිවණුේ සංඛ්යා   

 (ii) අුතින්ත ලියා පරිංචි   ගසේ ෙ අ්ධාසාධෙ අයමුැ්  
(EPF) ිවණුේ සංඛ්යා   

 එ  එ   ්ධෂ්ඨය අුව  ග න්ත ග න්ත   ගයන්ත ගෙොප්ටැ 
යන්තන එතුම්ා ග්් සභා ප ැන්ත න්තගනහිැ? 

(ආ) 1015, 101( සහ 1014  ්ධෂ්ඨ ල අුතින්ත ලියා පරිංචි   
ගසේ ෙ අ්ධාසාධෙ අයමුැ්  (EPF) ිවණුේ සංඛ්යා ,   

 (i) යජයප අයත් ස්ා ේ  

 (ii) අ්ධධ යාජය ආයතන   

 (iii) ගපෞද් ලිෙ අං ය    

 (iv) ේධ්ාන්තත අං ය  

 (v) ෙෘිකේධ්ාන්තත අං ය  

 (vi) ගසේ ා අං ය  

 අුව  සහ එ  එ   ්ධෂ්ඨය අුව  ග න්ත ග න්ත   ගයන්ත 
ගෙොප්ටැ යන්තනත් එතුම්ා ග්් සභා ප ැන්ත න්තගනහිැ? 

(ඇ) ගනො එගසේ නේ, ඒ ් න්තැ? 
 

ததொழில் ைற்றும் ததொழிற்ெங்க உறவுகள் அமைச்ெமெக் 

தகட்ட வினொ:  

(அ) 2013, 2014 ைற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் 

கிளிதநொச்ெி ைொவட்டத்தில், 

 (i) பதிவு தெய்திருந்த ஊழிெர் தெைலொப நிதிெக் 

(EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்மக; 

 (ii) புதிதொகப் பதிவு தெய்துள்ள ஊ.தெ.நி. (EPF) 

கணக்குகளின் எண்ணிக்மக; 

 ஒவ்தவொரு ஆண்டின் அடிப்பமடெில் தனித்தனிதெ 

ெொது என்பமத அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொெொ? 

569 570 
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(ஆ) 2013, 2014 ைற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் புதிதொகப் 

பதிவு தெய்துள்ள ஊ.தெ.நி. (EPF) கணக்குகளின் 

எண்ணிக்மக, 

 (i) அெெொங்கத்துக்கு உொித்தொன கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதிெளவிலொன அெெ நிறுவனங்கள்; 

 (iii) தனிெொர் துமற; 

 (iv) மகத்ததொழில்துமற; 

 (v) விவெொெத்துமற; 

 (vi) தெமவத் துமற; 

 இற்கு அமைெ ஒவ்தவொரு ஆண்டின் அடிப்பமடெில் 

தனித்தனிதெ ெொது  என்பமத அவர் இச்ெமபக்கு 

அறிவிப்பொெொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked theMinister of Labour and Trade Unions 
Relations: 

(a) Will he inform this House, separately, in relation 
to years 2013, 2014 and 2015 - 

 (i) the number of registered Employees’ 
Provident Fund (EPF) accounts; and 

 (ii) the number of Employees’ Provident Fund 
(EPF) accounts registered anew; 

 (iii) in the District of Kilinochchi? 

(b) Will he also inform this House, separately, in 
relation to years 2013, 2014 and 2015, the number 
of Employees’ Provident Fund accounts registered 
anew and by - 

 (i) State-owned companies; 

 (ii) semi-government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector; 

 (v) the agricultural sector; and 

 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 

 

ගරු ඩබ්ලිේ ඩී වජ්  වසවනවිරත්න ෙහතා (කම්කරු හා 

වෘත්තීය සමිති සබ තා අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு  டபிள்யு.டி.தஜ. தெதனவிெத்ன - ததொழில் ைற்றும் 

ததொழிற்ெங்க உறவுகள் அமைச்ெர்) 

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

 රු ොානායෙතුම්නි, ්ා එ් ්ර ානයප ිළිබතුමය ලබා ගැන ා.  

(අ) (i) යාපනය හා ිරලිගනෝ.චිය රිසා්රි ෙ ල ග න 
ග න් ගතොයතුමරු ැැ වී්ප හැිර පද්ධතිය  
ැැනප ගසේ ෙ අ්ධාසාධෙ අයමුැල සතුම  
ගනෝ ැත. 

  ැැනප ප තින ගතොයතුමරු පද්ධතිගආ යාපනය හා 
ිරලිගනෝ.චිය යන රිසා්රි ෙ ගැෙ ෙලාප 
අ ෂ්ඨයය  න J ් ිනන්ත නිරූපටය ෙයුව ලැගබ්. 

  ඒ අුව , J ෙලාපගයහි 

 
 

 (ii) ඒ අුව , J ෙලාපගයහි 
 

(ආ) ිහත පරිරි  ්ධගීෙයටය ෙයන ලැ පද්ධතිය  ැැනප 
ගසේ ෙ අ්ධාසාධෙ අයමුැල සතුම  ගනෝ ැත. 

 ෙේෙරු ගැපා්ධතගේන්තතුම  හා ශ්රී ලංො ්හ බැංකු  යA" 
සිප යX" ැ  ා   අ ෂ්ඨයයන්ත අුව  නේ ෙයුව ලබන 
ෙලාපයන්තප අුවකූල  ගසේ ාගයෝජෙයන්ත ලියා පරිංචි 
ෙයන ැත්ත පද්ධතිය  ප ත් ාග න යුව ලබි. එගලස 
ලියා පරිංචි   ගසේ ා ගයෝජෙයකුග න්ත යේ සා් ාජිෙයකු 
ග ුවග න්ත ැායෙ මුැල  ලැ ිසප අැාළ ගසේ ාගයෝජෙයාප 
හිමි අ ෂ්ඨයය හා අංෙය යපගත් එ් සා් ාජිෙයා ලියා පරිංචි 
ගෙග්ධ. 

(ඇ) පැන ගනොනඟී. 

 
ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ெத்நொெக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු ොානායෙතුම්නි, ්ග  පළමු න අතුමරු ්ර ානය ග්යි. 

 රු ඇ්තිතුම්නි, ිරලිගනෝ.චිගආ ්ර ානය රි  සාසන්තගන්ත නැතුම  
ඔබතුම්ාග  ිළිබතුම ගයන්ත් පැන නිනන පළමු න ්ර ානය ්ා 
අහන ා. ිරලිගනෝ.චි රිසා්රි ෙය ලංොගේ පැ ති යුද්ධගයන්ත 

ිස ාල ගලස පීඩා ප පත් වුණු රිසා්රි ෙය . ඒ නිසා එ් 
රිසා්රි ෙය තුමළ රැිරයා උත්පාැනය ගෙොප්ට සිදු  න ාැ ිරයන 
එෙ ැැන  ැනී් අතය  ය ොයටය .  

පළමු න අතුමරු ්ර ානය   ගයන්ත ඔබතුම්ාග න්ත ැැන  න්තන 
ෙැ්ැතිි, මින්ත ිරිරියප ගහෝ ිරලිගනෝ.චි රිසා්රි ෙගආ ැත්ත 
ග න් ලබා  ැනී්ප හැිර  න පරිරි  ඔබතුම්ා  ැඩ ිළිබග ළ  

සෙසා ෙයන ාැ ිරයලා. ග්ොෙැ, ජන හා සංඛ්යා ග් ඛ්න 
ගැපා්ධතගේන්තතුමගේ ැත්ත අුව  ිරලිගනෝ.චි රිසා්රි ෙය තුමළ 
සා්ානයගයන්ත  ්ධෂ්ඨයෙප අ ්   ගයන්ත 1, 11  රැිරයා 

අග්ල ිකතයන්ත බ ප පත්  න ා. යාපනය රිසා්රි ගආ 8, 0(  
රැිරයා අග්ල ිකතයන්ත බ ප පත්  න ා. ඒ නිසා  රු ඇ්තිතුම්නි, 
පළමු න අතුමරු ්ර ානය ිසකරයප ඔබතුම්ාග න්ත ්ා ැැන  න්තන 

ෙැ්ැතිි, ඒ ැත්ත ග න ග න් හඳුනා  න්තන ෙපයුතුම ෙයන්තන 
ඔබතුම්ා ලැහැසාතිැ ිරයලා. 

 
ගරු ඩබ්ලිේ ඩී වජ්  වසවනවිරත්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  டபிள்யு.டி.தஜ. தெதனவிெத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ගසේ ෙ අ්ධා සාධෙ අයමුැ්  අය ිරී් සපහන්ත  න්තගන්ත 
ෙලාප අුව ි. ැැන්ත යාපනය රිසා්රි ෙය සහ ිරලිගනෝ.චි 

රිසා්රි ෙය එෙ ෙලාපය . ඒ අුව  යාපනය රිසා්රි ෙයි, 
ිරලිගනෝ.චි රිසා්රි ෙයි එෙප ත්ි ලියා පරිංචි  න්තගන්ත. 
ගසේ ෙ අ්ධාසාධෙ අයමුැ්  ග  න අයග  නේ ඇතුමළත් 

 න්තගන්තත් ඒ ෙලාපගආ අ ෂ්ඨයය  න යJ" යපගත්ි. ඒ ොයටය 

571 572 

 ්ධෂ්ඨය ලියා පරිංචි  තිබූ ගසේ ෙ අ්ධාසාධෙ 
අයමුැ්  (EPF) ිවණුේ සංඛ්යා  

2013 15,694 

2014 15,784 

2015 20,220 

 ්ධෂ්ඨය අුතින්ත ලියා පරිංචි   ගසේ ෙ අ්ධාසාධෙ 
අයමුැ්  (EPF) ිවණුේ සංඛ්යා  

2013 5,919 

2014 5,181 

2015 7,931 



පා්ධලිගේන්තතුම  

ත්ි ගේ ිළිබතුමගයන්ත ්රො   න්තගන්ත. ිරිරිගආදී ග නසා ක්ර්යෙප, 
ග නත් ්රතිපත්තියෙප අුව  ෙපයුතුම ෙගළොත් ිරලිගනෝ.චි 
රිසා්රි ෙය ග න්ත්, යාපනය රිසා්රි ෙය ග න්ත්  න්තන අපප 

පුළු න්ත. ඔබතුම්ා එ ෙ ්ා එෙඟ  න ා, කුඩා ේධ්ාන්තත, 
ගහෝප් ,  යාජයන්ත ආරිය ැැන්ත  ැඩිගයන්ත බිහි  න ාය ිරයලා. 
ඊගආ-ගපග්ධැා ්ා ඒ ්රගද් යප ිවයා් ැැෙ  න්තනප ලැබුටා, 

 ැඩිගයන්ත  ැඩ ගපොළ ්  බිහි ග ලා තිගබන බ . ඒ නිසා ෙේෙරු 
 ගෂ්ඨේත්රය තුමළ ගසේ ෙ සංඛ්යා   ැඩි ෙයන්තනත්, ෝධයාල 
 ැඩිරියුණු ෙයන්තනත් ෙේෙරු ගැපා්ධතගේන්තතුම  යපගත් තීන්තදු 

අයග න තිගබන ා. 
     

 
ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ெத்நொெக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු ොානායෙතුම්නි, ්ග  ගැ ැනි අතුමරු ්ර ානය ්් 

අහන ා. රැිරයා ලබා දී් ිළිබබව  බලන ගෙොප රැිරයා ල ෂ්ඨ 
10  ප්ට ලබා ගැන ාය ිරයලා ගේ ආණ්ඩුගේ ිස ාල ්ර ායය  
තිබුටා. නමුත් ඔබතුම්ා ිරිරිපත් ෙයන සංඛ්යාග් ඛ්න අුව ත් 

ිවණුේ ලියා පරිංචි ග ලා තිගබන ්ර්ාටයත්   ත්තා් රිසා්රි ෙ 
ගැග ්  ,000  ිරයලා ඔබතුම්ා සවහන්ත ෙයන ා. ගේ 
ැත්ත ලින්ත ගපගනන ා  යාපනය රිසා්රි ෙගආ ප්ට   ා්ධිකෙ  

රැිරයා අග්ල ිකතයන්ත 8,)0(  බිහි  න බ . ඒ නිසා 
ිසග ේෂ්ඨගයන්ත් යාපනය, ිරලිගනෝ.චිය  ාග  යුද්ධගයන්ත පීඩා ප 
පත් වුණු රිසා්රි ෙ ල රැිරයා බලාගපොගයොත්තුමග න්ත ින්තන 

තරුට අයප රැිරයා ලබා දී් ිළිබබව  අුව ්නය ෙයන්තගන්ත 
ග්ොන ිසකරගආ  ැඩ ිළිබග ළ ැ ිරයන එෙත් ්් ැැන  න්තන 
ෙැ්ැතිි. 

 
 

ගරු ඩබ්ලිේ ඩී වජ්  වසවනවිරත්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  டபிள்யு.டி.தஜ. தெதனவிெத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)  
     රැිරයා ැස ල ෂ්ඨය  ගැන ාය ිරයන ්රතිපත්තිය ්රො  වුගණ් 
පුම ිවය අවුරුද්ගද්.  1014  ඒ ්රො ය පළ වුටාප පසාගසේ ගේ 
ෙලාපගආ ප්ට  8,000ෙප ිරට්ටු සංඛ්යා ෙප රැිරයා ලැබී 
තිගබන බ  ගේ ැත්තයන්ත අුව  ඔබතුම්ාප ගපගනන ා ඇති. ඒ 
ිරයන්තගන්ත 14, 8(   වුණු  EPF ග  න අයග  සංඛ්යා  
10,110ෙප ප්ට  ැඩි ග ලා තිගබන ා. නමුත් ්ප ැැන න්තන 
තිගබන ිසකරයප 8,000ෙ ප්ට  ැඩි වී්  තිගබන ා  4,000ෙ 
ප්ට අ්ධා සාධෙ අයමුැ්  ග  ා තිගබන ා.  

 
ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ெத்நொெக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු ොානායෙතුම්නි,  ඇත්තප් ්් ගේ ්ර ානය   රු 

අග්රා්ාතය යයාපත් ිරිරිපත් ෙය තිගබන ා. නමුත්  රු 

අ්ාතයතුම්නි,  1015, 101(, 1014  ්ධෂ්ඨ තුමගන්ත ගේ රිසා්රි ෙ 
ගැග  එෙතුම  න රැිරයා අග්ල ිකතයන්ත ්ර්ාටය 50,000ි. ගේ 
්ර ානයප  රු අ්ාතයතුම්ා දුන්ත ිළිබතුමයත් එ ෙ බලන ිසප  1015, 

101(, 1014 අවුරුදු තුමනප් තිගබන්තගන්ත 14,000 , 1 ,000  
ප්ට සංඛ්යා  . රිසා්රි ෙ ්ට්පමින්ත ගේ ්ර ානය අිළ  න්තගන්තත් 
එ  එ  රිසා්රි ෙගආ රැිරයා උත්පාැනය කු්න පැත්ගතන්තැ 

ිරයන එෙ සලො බැලී් නිසා. ඔබතුම්ාග  සංඛ්යා ග් ඛ්න අුව  
 ත්තත් රැිරයා අග්ල ිකතභා යත් රැිරයා ලැගබන ්ර්ාටයත් 
අුව  ිස ාල  ැපු   තිගබන ා. ගේෙ අග්රා් ාතය යයාපත් 
අැාළ ්ර ානය . ඒ නිසා ිරලිගනෝ.චි රිසා්රි ෙය ග න් 

රිසා්රි ෙය    ගයන්ත සලො ෙපයුතුම ෙයන්තන අ  ය ිළය ය 
 න්තනා ගලස ්් ඔබතුම්ාග න්ත ි ් ලා සිටින ා. 

ගරු ඩබ්ලිේ ඩී වජ්  වසවනවිරත්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  டபிள்யு.டி.தஜ. தெதனவிெத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

අපප ගේ ්රතිපත්තිය ග නසා ෙයන්තන ග ි. ග්ොෙැ, ෙලාප 
අුව  යන්තගන්ත නැති  රිසා්රි ෙ අුව  යන ිසකරගආ  ැඩ 
ිළිබග ළෙප යන්තන ග ි. ඒ  ැන ත ් තීන්තදු   අයග න නැහැ. 

නමුත්  ෙලාප අුව  යාගේදී පුම ිවය අවුරුද්ගද් ඒ ෙලාපගආ් 
රැිරයා 8,000ෙ ප්ට  ැඩි වී්  ග ලා තිගබන ා.  

 
 

ිළිතකා වරෝහල් සැංවර්ධානය : වවන්කළ මුදල  
புற்றுதநொய் மவத்திெெொமலகள் அபிவிருத்தி : 

ஒதுக்கிெ பணம் 
DEVELOPMENT OF CANCER HOSPITALS: MONEY 

ALLOCATED   
 798/’1) 

11.ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திெ கலொநிதி) நளிந்த ஜெதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගසෞඛ්ය, ගපෝෂ්ඨට හා ගද්ය ය ව ැය අ්ාතයතුම්ාග න්ත ඇසූ 
්ර ානය- (1): 

(අ) (i) 101) අය  ැය ්ිනන්ත ිළිබො ගයෝහ්  සං ්ධධනය 
සවහා ග න්තෙය ඇති මුැල ගෙොප්ටැ  

 (ii) ිළිබො ඒෙෙ සං ්ධධනය සවහා මුැ්  ග න්තෙය 
ඇති ගයෝහ්  ෙ ග්ධැ  

 (iii) ැකුණු පළාත සවහා ිළහිටු න ිළිබො ගයෝහල 
සවහා ග න්තෙයන ලැ මුැ්  ්රතිපාැන, ැැනප්ත් 
ිළිබො ඒෙෙය  සහිත ෙයාිළටිය ශි ෂ්ඨට 
ගයෝහග්  ිළිබො ඒෙෙය සං ්ධධනය ිරී්ප 
ගයොැ න ගලස Sri Lanka College of 
Oncologists ිසසින්ත ි ් ලා තිගබ්ැ  

 (iv) එ් ි ් ලී් සාධායට බ  ිළිබ න්තගන්තැ  

 (v) එගසේ නේ, ෙයාිළටිය ශි ෂ්ඨට ගයෝහග්  ිළිබො 
ඒෙෙය සං ්ධධනයප ගයොැ න මුැල 
ගෙොප්ටැ  

 යන්තන එතුම්ා ග්් සභා ප ැන්ත න්තගනහිැ? 

(ආ) ගනො එගසේ නේ, ඒ ් න්තැ? 
 

 சுகொதொெம், தபொெமண ைற்றும் சுததெ ைருத்துவ அமைச் 

ெமெக் தகட்ட வினொ:  

(அ) (i) 2016 வெவு தெலவுத் திட்டம் மூலம் புற்றுதநொய் 

மவத்திெெொமலகளின் அபிவிருத்திக்கொக ஒதுக் 

கப்பட்டுள்ள பணத்ததொமக எவ்வளவு 

என்பமதயும்; 

 (ii) புற்றுதநொய் அலகுகளின் அபிவிருத்திக்கொக 

பணம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள மவத்திெெொமலகள் 

ெொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) ததன் ைொகொணத்துக்கொக நிறுவப்படவுள்ள 

புற்றுதநொய் மவத்திெெொமலக்கொக ஒதுக்கப் 

பட்டுள்ள நிதி ஏற்பொடுகமள கெொப்பிட்டிெ 

தபொதனொ மவத்திெெொமலெில் ஏற்தகனதவ 

இருக்கின்ற புற்றுதநொய் அலகிமன அபிவிருத்தி 

தெய்வதற்குப் பென்படுத்துைொறு Sri Lanka 

College of Oncologists நிறுவனத்தினொல் 

தகட்கப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (iv) அந்த தவண்டுதகொள் நிெொெைொனது என்பமத 

ஏற்றுக்தகொள்கிறொெொ என்பமதயும்; 

573 574 

[ රු  ඩබ්ලිේ.ඩී.ග.. ගසගනිසයත්න  ්හතා] 
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 (v) ஆதைனில், கெொப்பிட்டிெ தபொதனொ மவத்திெ 

ெொமலெின் புற்றுதநொய் அலகின் அபிவிருத்திக்கு 

பென்படுத்தப்படும் பணத்ததொமக எவ்வளவு 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொெொ? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine:  

(a) Will he inform this House- 

 (i) the amount allocated for the development of 
cancer hospitals through the Budget 2016; 

 (ii) the hospitals for which funds have been 
allocated to develop the cancer units; 

 (iii) whether Sri Lanka College of Oncologists 
has made a request to utilize the provisions 
allocated for the cancer hospital to be 
established for the Southern Province for 
the development of the cancer unit of 
Karapitiya Teaching Hospital that is already 
there; 

 (iv) whether he admits that the said request was 
reasonable; and 

 (v) if so, the amount that would be utilized for 
the development of the cancer unit of 
Karapitiya Teaching Hospital? 

(b) If not, why?  
 

ගරු (වවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திெ கலொநிதி) ெொஜித தெனொெத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

 රු ොානායෙතුම්නි, එ් ්ර ානයප ිළිබතුමය ග්ගසේි . 
 

(අ) (i) රු. 1000,000,000/- (රුිළය්  මිලියන ැහසි.) 

 (ii) 1.   ෙයාිළටිය ගයෝහල 

  2. ්හුව ය ගයෝහල 

  3. ගතලි්ලපගලි මූලිෙ ගයෝහල 

 (iii) ඔේ. 

 (iv) ඔේ. 

 (v) රු. 1 4,000,000/- (රුිළය්  මිලියන ගැසීය 
හැත්තෑ පහි.) 

(ආ) පැන ගනොනඟී. 
 

ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திெ கலொநிதி) நளிந்த ஜெதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

 රු ොානායෙතුම්නි, 101) අය  ැය ගයෝජනා ්ිනන්ත 
ෙයාිළටිය ශි ෂ්ඨට ගයෝහග්  ිළිබො ඒෙෙය ග ුව ප ්ාතය 
ිළිබො ඒෙෙය  ආයේභ ෙයන්තන සාේ.ාා ෙයලා තිබුටා. නමුත් 

 ඩා ්රාගයෝිවෙ ගේ තත්ත් ය නිසාි  ්ා ගේ ්ර ානය ිරිරිපත් 
ෙගළේ.  

 රු ඇ්තිතුම්නි, මීය ප ෙලිුවත් ආයු්ධගේැ උපාකරධාරින්තග  

්ර ානය ිළිබබව  සාේ.ාා ෙළා. ඔබතුම්න්තලා ිවය අවුරුද්ගද් 
ෙැබිනට් ප්රිො   ිරිරිපත් ෙයලා තිබුටා, 900ෙප ආසන්තන 

්ර්ාටයෙප පත් වීේ ලබා ගැන්තන. නමුත් එහි  ැපු   තිබුටා. 

එය පළාත් සභා ලින්ත අුව්තග ලා පැමිණිය යුතුම  තිබුටා. ගේ 
 නගෙොප ෙළ්නාෙයට ගසේ ා ගැපා්ධත ගේන්තතුමගේ අුව්ැතිය 
ගේ සවහා ලැබිලා තිගබන ාැ, ඒ අයප රැිරයා ලබා දී් ිළිබබව  
යේ ොල  ෙ ාුව   ඔබතුම්ාප ්රො යප පත් ෙයන්තන පුළු න්තැ 

ිරයලා ් ා ඔබතුම්ාග න්ත ැැන න්තන ෙැ්තිි. 

 
ගරු (වවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திெ கலொநிதி) ெொஜித தெனொெத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

905ෙප පත් වීේ ලබා  ගැන්තන ්් ෙැබිනට් ්ණ්ඩලගයන්ත 
අ සය ලබා  ත්තා. ඒ සවහා ෙැබිනට් අුව්ැතිය ලැබිලා 

තිගබන ා. නමුත් ින්තගන්ත )00  ටනි. ඒ පත්වීේ ඔ ගෙෝ 
දීලා තිගබන්තගන්ත පළාත් සභා ලපි. පළාත් සභා ලින්ත අුව්ැතිය 
එවීගේ ්ර්ාැය නිසාි  ගේ ආොයගආ ිස ාල ්ර්ාැය  ඇති වුගණ්. 

ඊප පසාගසේ ්් සියු් පළාත් සභා ඇ්ති රු ග න්ත ලා ගේ 
ිළිබබව  සාේ.ාා ෙළා. ්ාසයෙප ෙලින්ත උතුමරු පළාත් 
සභාග ුවත් අුව්ැතිය ලැබුටා. ඒ අුව  ෙළ්නාෙයට ගසේ ා 

ගැපා්ධතගේන්තතුම  පළාත් සභා එ ෙ ගේ ිළිබබව  සාේ.ාා ෙළා. 
 අිළ ගෙොගහෝත් එෙසිය  ටනෙප ගයෝහ්  ල පත්වීේ ලබා 
ගැන ා. ඒ ෙපයුත්ත හරි. ිතුමරු ෙට්ටියප ත්ි ය්රජා ගසෞඛ්ය 
නිලධාරිය ිරයලා පත්වීේ ලබා ගැන්තන අිළ ලැහැසාති ෙයලා 

තිගබන්තගන්ත. ඒ සවහා අ  ය ග ොඩනැිනලි ලපත් - 
buildings ලපත් - අිළ මුැ්  ග න්ත ෙයලා තිගබන ා. ත  ටිෙ 
ැ සිරන්ත ෙළ්නාෙයට ගසේ ා ගැපා්ධත ගේන්තතුම  ගේ ටිෙ සෙසා 

ෙයලා අපප ගද්ිස. ඒ ටිෙ සෙසා ෙයලා දුන්තනා් අපප ගේ පත්වීේ 
ටිෙ ලබා ගැන්තන පුළු න්ත. 

 
ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திெ கலொநிதி) நளிந்த ஜெதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

්ග  ගැ ැනි අතුමරු ්ර ානය ්ා ්තුම ෙයන්තගන්තත් ආයු්ධගේැය 
සේබන්තධගයුවි,  රු ඇ්තිතුම්නි. ගේ  න ගෙොපත් ආයු්ධගේැ 
ඖෂ්ඨධ සංසාාාගේ පැන නැිනලා තිගබන අ්ධබුැය ිළිබබව  ඔබතුම්ා 
ැන්තන ා. ආයු්ධගේැ ඖෂ්ඨධ නිෂ්ඨාපාැනයත්, ගබැා හැී්ත්, 

අගළිසයත් ගේ  නගෙොප සේපු්ධටගයන්ත අඩාළග ලා තිගබන ා. 
ිසධායෙ ගරේණිගආ ිවලා පහළ ්ට්පගේ සිටින සා්ානය 
ෙේෙරු ා ැ  ා්   ගසේ ෙින්ත ැැන්ත  ැඩ  ්ධජනයෙ - 

උද්ග ෝෂ්ඨටයෙ - නියතග ලාි ින්තගන්ත. අැත් ඔවුන්ත 
පා්ධලිගේන්තතුම  ප යවු් ළඟ උද්ග ෝෂ්ඨටය  ප ත් න ා. ිසිසධ 
 ෘත්තීය සමිති එෙතුමග ලා, ගබ්ැයිරන්ත ගතොය  ි් ලා හිටින ා, 

ගේ සභාපති යයා සහ ෙළ්නාොය අධය ෂ්ඨ යයා ි ත් ෙයන්තන 
ිරයලා. නමුත්  ඒ ග ුව ප ැැන්ත සිද්ධග ලා තිගබන්තගන්ත යගට් 
ජනතා ප  ආයු්ධගේැ ඖෂ්ඨධ මිලදී  න්තන තිබුණු අ සාාා  අහිමි 

වී්ි.  

ආයු්ධගේැ ඖෂ්ඨධ සංසාාාගේ  ැපු ප ඔබතුම්ා ගැන ිසසඳු් 
කු් ැ? 

 
ගරු (වවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திெ கலொநிதி) ெொஜித தெனொெத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අිළ එ සත් ජාතිෙ ප ෂ්ඨ  ෘත්තීය සමිතිය සහ ශ්රී ලංො 
නිැහසා ප ෂ්ඨ  ෘත්තීය සමිතිය යන  ෘත්තීය සමිති ගැේ එ ෙ 

ගේ  ැන සාේ.ාා ෙළා. ඒ සියු් ෙට්ටිය  ්ධත්ාන තත්ත් ය 
ැැ ො. ''ගේ ආයතනගආ ්ර තිය  නැහැ, ෙඩාග න  ැටිලා'' 
 ාග  ගද් ්  ත්ි මුලින්ත් ිරයලා තිබුගණ්. එගහ් ිරයපු 

අයග ් සංඛ්යා ග් ඛ්න - Marketing Managerග  report එෙ - 
 ත්තා්, පුම ිවය අවුරුද්ගද් ගේ ආයතනගආ නිෂ්ඨාපාැනයත් 
 ැඩිග ලා  ලාභයත්  ැඩිග ලා  ආැාය්ත්  ැඩිග ලා.  රු 
සිරිනා්  ැ ්ැ්  ්න්තත්රීතුම්ාත් ග්තැන ින්තන ා. එතුම්ා ඒ 
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පා්ධලිගේන්තතුම  

නිගයෝජිතයන්තප ිරේ ා, යඔබතුම්න්තලා අපප ිරේගේ ගේ ආයතනය 
ෙඩාග න  ැටිලා ිරයලාි . නමුත්  ගේ ආයතනගආ සේපූ්ධට 
්ර තිය  ත්ි තිගබන්තගන්ත, ග්ොන ාැ ඔබතුම්න්තලා ොා 

ෙයන්තගන්ත? ඔබතුම්ා්ගන්ත ්ප ිරේගේ,  ගේ ආයතනය ෙඩාග න 
 ැටිලා ිරයලා. නමුත් ඔබතුම්ාග ් report එෙ අුව  ගේ 
ආයතනය රියුණුග ලා තිගබන ාගන්ත. සභාපති රු කී ගැනාැ ගේ 

 ාග   ැඩ ෙයලා තිගබන්තගන්ත'' ිරයලා. ැැන්ත ගේ ආයතනය රියුණු 
ග ලා තිගබන ා.  

ඊප පසාගසේ තිගබන්තගන්ත ද්ිසතීිෙ ්ර ාන. අපප ඒ ා සාේ.ාා 

්ා්ධ ගයන්ත ිසසවා න්තන පුළු න්ත. ්ුවෂ්ඨයගයකුග  ගනොගයකුත් 
දු්ධ ලතා තිගබන ා නේ, තයහා යන ා නේ, ඒ ා  ිසසවා  න්තන 
පුළු න්ත. ්තෙ තබා න්තන ්න්තත්රීතුම්ා, මීය ප ිසාගස් ලාත් එතැන 

සිටි සභාපති යගය  ඔය ිසකරයප් බගලන්ත ගැොට්ප ැැේ්ා. ැැන්ත 
ින්තගන්ත ගැ ැනි සභාපති යයා. ඒ ිසකරයප බගලන්ත ගැොට්ප ැාන්තන 
ගේ අ සාාාගේත් ිඩ දුන්තගනොත් ගේ  ැගඩ් ි යය  නැති 
ග න ා.    

අගන  ොයටය ගේෙි. ්න්තත්රීතුම්ා ිරේ ාප සියු් අය ගේ 
ිසගයෝධතා ප සේබන්තධ ග ලා ින්තන ාය ිරයලා, සියු් අය 
සේබන්තධ ග ලා නැහැ. ඔබතුම්ා ැැ ොගන්ත, එතැන හිපපු  ගසනඟ 
ගෙෝ.්යැ ිරයලා. 500ෙප ආසන්තන ිළරිස  ින්ත ා, එින්ත 
භා ය  ිසතය  ැඩප යන්තන හැන ා. නමුත් ඒෙප ිඩ ගැන්තගන්ත 
නැහැ. ඒෙප ිසරුද්ධ අය ලිට් ෙපන ා, ගනොගයකුත් ්ර්ණ්ඩො  ී
 ැඩ ල නියත ග න ා. ඒ 8ගැගන  ගපොලීසිය ්ිනන්ත උසාිසයප 
ිරිරිපත් ෙයලා තිගබන ා. ත  එෙ සිද්කරය  වුණු  ්න්ත 
අත්අඩංගු ප  න්තන ා ිරයලා ඒ අයප අ  ාැ ෙයලා තිගබන ා. 
ත  11ගැගන  නේ ෙයලා 11 ැනි ැා, ඒ ිරයන්තගන්ත ගහප 
උසාිසයප ිරිරිපත් ෙයන ා. ගේ  ාග  ගබොගහෝ ්ර්ණ්ඩො  ී
ිසකරයප ත්ි ඒ ග ෝ ගලෝ ෙපයුතුම ෙයන්තගන්ත.  ැඩ ආයේභ 
ෙළා් ඒ ග ෝ ගලෝ ලිට් ෙපන ා. ුමළු ිළරිස  ෙයන 
්ර්ණ්ඩත් ය  ත්ි එතැන තිගබන්තගන්ත. ඒ ගසේ ෙයන්තග න්ත 
භා ය  ිසතය  ෙයිරයා න්තන ගැය  නැතුම  ින්තන ා. ඒෙ ත්ි 
අැප තිගබන තත්ත් ය. ඒ නිසා ්් ඒ ග ෝ ගලෝ එ ෙ සාේ.ාා 
ෙළා. ශ්රී ලංො නිැහසා ප ෂ්ඨගආ  ෘත්තීය සමිති නායෙ ගලසාලි 
ගද්ගේන්තද්ර ්හත්්යා ඒ ෙට්ටිය එගළේ ා. ග්ොෙැ, ඔහු ිරයන 
ිසකරයප ිසාගස් ලා් බලන්තන ඕනෑ, ගේ පාලනාකරොරිය යපගත් 
ගේ ආයතනය ග ොඩනඟලා තිගබන ාැ, ෙඩාග න  ැටිලා 
තිගබන ාැ ිරයන එෙි. ඒ ග ෝ ලන්තග ්  ා්ධතා අුව  ඒ 
ආයතනය ග ොඩනඟලා තිගබන ා. ඒ නිසා අගන  ්ර ාන 
ද්ිසතීිෙ ෙරුණු. [බාධා ිරී් ] 

 රු ්න්තත්රීතුම්නි, ගලසාලි ගද්ගේන්තද්ර ්ැතිතුම්ා  රු ගජෝන්ත 
ගසගනිසයත්න ඇ්තිතුම්ා එ ෙත් ිරයලා තිගබන ා, ඒ 
නිලධාරින්ත ි ත් ිරී්ප ිසරුද්ධි ිරයලා. ඒ අයප ගේ  ෘත්තීය 
සමිති ගැග  ිළහිප  නැතිවුටා් ඔබතුම්න්තලාග   ෘත්තීය සමිති 

නායෙයා ිළටිපසාගසේත් යි. ුමළු ෙණ්ඩාය්  ත්ි ගේ 
ිසගයෝධතා  ෙයන්තගන්ත. ගේ ිසගයෝධතා ප නායෙත් ය ගැන 
්ුවසාසයාප ිසරුද්ධ  ගලොකු inquiry එෙ  තිගබන ා, රුිළය්  

මිලියන  ටනෙ  ින්ත ගබෝත්  ග නැ් ලා පාිස්.චි ෙයන්තගන්ත 
නැතුම  තබා ත්තා ිරයලා. 

අගන  එ ගෙනාප ිසරුද්ධ ත් එගහ් ග්ෝැනා තිගබන ා. 

ගේ  ාග  ිස ාල ග්ෝැනා තිගබන ා. ඔබතුම්ා ැන්තගන්ත නැහැ,  ්් 
ගේ අ්ාතයාං යප එන ගෙොප ෙසාය හැන්තන, අරිෂ්ඨාප හැන්තන 
තිබුණු factory එෙ,  ැසිිරිබයෙ තත්ත් ගයන්ත තිබුගණ්.  නමුත් 

අැ ිවහි් ලා බලන්තන.  ඒ මුළු factory එේ සෙසා ෙයලා, air 
conditioned ෙයලා තිගබන ා. ඒ  ාග ්, අුතින්ත නිෂ්ඨාපාැන 

15කුත් හැලා, යාජය ඖෂ්ඨධ නීති ත සංසාාා ත්, ලි ්ධ ්රැ්ධසා 

ආයතනගආ  supermarket ජාලයත් හයහා හැ් ් ාසයේ රුිළය්  
මිලියන 10ෙ ආැාය්  ලැබු ා. ඒ ස්ඟ්, තිබුණු පැයණි 
නිෂ්ඨාපාැනත් market එෙප අ  ය ිසකරයප රියුණු ෙයලා තිගබන ා. 
අැ ගේ  ාග  තත්ත් ය  තිගබන්තගන්ත. නමුත් ග්තැන ින්තන ා 

ග නත් ෙණ්ඩාය් . පුම ිවය ොලගආත් ඒ ග ෝ ලන්ත  ැඩ 
ෙයන්තන ෙැ්ැති වුගණ් නැහැ. ඒ ග ෝ ලන්ත ිරයන ා air 
conditioned ෙයපු එෙත්  ැරැරිි ිරයලා. පුම ිවය ොලගආ  SPC 

එෙ යාපනගආ ගයරි ෙඩය  අසාගසේ තිබුගණ්. ඒෙප කුලිය 
රුිළය්  ),000ි ිරයන ා. ඒත් ැැන්ත ිතා්  ලසාසන, ගහොව 
තැනෙ ඒෙ හැලා තිගබන ා. නමුත්, ඒ ාපත් ගේ ග ෝ ලන්ත 

ිසරුද්ධි  ග්ොන ා ෙළත් ිසරුද්ධි. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පැහැරිලිි ගන්තැ  රු  ්න්තත්රීතුම්ා? 

 
ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திெ கலொநிதி) நளிந்த ஜெதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

 රු ඇ්තිතුම්ා ිරයන ා නේ  ෘත්තීය ්රියා ්ා්ධ  ඇතුමගළේ 

ඔය ගද් ්  ජාතිෙ ගසේ ෙ සං ්ගයන්ත සිද්ධ වුටාය ිරයලා, 
ජාතිෙ ගසේ ෙ සං ්ගආ නායෙගයෝත්-  [බාධා ිරී් ] 

 
ගරු (වවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திெ கலொநிதி) ெொஜித தெனொெத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ජාතිෙ ගසේ ෙ සං ්ගආ ප්ට  ගනොග ි, ශ්රී ලංො නිැහසා 
ගසේ ෙ සං ්යත් ින්තන ා.  නා යෙගයෝ ගනොග ි.  ිළරිස   ැඩ  
ිළරිස  ිසරුද්ධි. 

 
ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திெ கலொநிதி) நளிந்த ஜெதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

්ග  තුමන්ත ැනි අතුමරු ්ර ානය ග්යි.  

්් ඔබතුම්ාග න්ත මීය ප ෙලිුවත් ඖෂ්ඨධ මිල සේබන්තධගයන්ත 
ඇහු ා. ොලය  තිසාගසේ අිළ ගේ  ැන සාේ.ාා ෙයන ා.   

 
ගරු (වවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திெ கலொநிதி) ெொஜித தெனொெத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

23 න ැා ්හා් ා්ධය ගසේනෙ බිබිග්  ්ැතිතුම්ාග  
අුවසා්යටය තිගබන ා. ඒ   ැන   අිළ එැාප announce ෙයන ා. 

 
ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திெ கலொநிதி) நளிந்த ஜெதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ග්ොන ිසකරයෙප හරි ේ  නැහැ. අඩු තයමින්ත-  

 
ගරු (වවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திெ கலொநிதி) ெொஜித தெனொெத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

්හා්ා්ධය ගසේනෙ බිබිග්  ්ැතිතුම්ා ිරිරිපත් ෙළා ගන්ත, 
අතය  ය ඖෂ්ඨධ ලැිසාතුම . ඒෙ 1015  ්ධෂ්ඨගආදී සංග ෝධනය 

ෙළා. ඒ සේපූ්ධට ලැිසාතුම ් එැාප අිළ ිරිරිපත් ෙයන ා, ඒ  
මිල ඔ ගෙෝ් අඩු ෙයලා. ඒ  ඔ ගෙෝ් සෙසා ෙයලා, ඊගආ අිළ 
Chamber එෙපත් ොා ෙළා. ඒ  ාග ්, ආනයනෙරු න්තපත් 
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[ රු (ව ැය) යාජිත ගසේනායත්න  ්හතා]   



101)  සැ්ලතැේබ්ධ  20  

ොා ෙයලා, ඒ ග ෝ ලන්තපත් අිළ ඒ  ැන ැන්ත ලා 15 ැනි ැා 

එතුම්ාග  අුවසා් යට රිනගආදී ඒ ලැිසාතුම  ිරිරිපත් ෙයන ා. 
ඔබතුම්ාත් එැාප සහභාිව ග න්තන. 

 
ආබාධිත තැනැත්තන්වේ අි තිවාසකම්: ප්රවේශ් 

පහසුකම් 
வலதுகுமறந்ததொருக்கொன உொிமைகள் : பிெதவெ 

வெதிகள் 
RIGHTS OF THE DISABLED: ACCESS FACILITIES 

803/’1) 

12.ගරු ශ්ාන්ති ශ්රීසනකන්දරාසා ෙහත්මිය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ெொந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தெொெொ) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ස්ාජ සිසබල ැන්තවීේ හා ුමබසාධන අ්ාතයතුම්ාග න්ත ඇසූ 

්ර ානය -  (1): 

(අ) (i) 1996 අංෙ 18 ැයන ආබාධ සහිත තැනැත්තන්තග  
අිති ාසිෙේ ආය ෂ්ඨා ිරීගේ පනත ්රොය , 
ආබාකරත පුද් ලයන්තප ්රගේ  වී ගසේ ා ලබා ත 
හැිර පරිරි ගසේ ා සැපම ේ ෙයුව ලබන සිය  ුයාජය 
හා ගපෞද් ලිෙ ආයතන ලප අයත් 
 ග ොඩනැිවලි ල ආබාකරත පුද් ලයන්ත සවහා 
ිසග ේෂ්ඨ ්රගේ  පහුමෙේ ඇතිෙළ යුතුම බ ත්  

 (ii) උ ත පනත සේ්ත ෙය  සය අපෙ ොලසී්ා   
ඇතුමළත, යාජය හා  ගපෞද් ලිෙ ගසේ ා සැපමේ 
සිදුෙයුව ලබන ග ොඩනැිවලි සිය් ගලහි  ්
ආබාකරත පුද් ලයන්තප ්ර ගේ  වී ගසේ ා  ලබා ත 
හැිර පරිරි එ් පහුමෙේ සලසා තිබිය යුතුම බ ත්  

 (iii) යාජය හා ගපෞද් ලිෙ ගසේ ා සැපමගේ ආයතන ල 
ගේ  නිසපැ ිහත සවහන්ත පහුමෙේ සලසා 
ගනෝ ැති තත්ත් ය  ැ නප ඇති බ ත්  

 එතුම්ා ැන්තගනහිැ? 

(ආ) ආබාකරත පුද් ලයන්තප පහුමග න්ත ්රගේ  වී සිය අ  යතා  
සපුයා ැනී් සවහා උ ත පහුමෙේ ඇති  ිරී්ප ිළය ය 
 න්තගන්තැ යන්තනත් එතුම්ා ග්් සභා ප ැන්ත න්තගනහිැ? 

(ඇ) ගනො එගසේ නේ, ඒ ් න්තැ? 
 

ெமூக வலுவூட்டல் ைற்றும் நலன்புொி அமைச்ெமெக் தகட்ட 

வினொ:  

(அ) (i) 1996ஆம் ஆண்டின் 28ஆம் இலக்க வலது 

குமறந்ததொொின் உொிமைகமளப் பொதுகொக்கும் 

ெட்டத்தின் பிெகொெம்,  வலதுகுமறந்ததொர் 

பிெதவெித்து தெமவகமளப் தபற்றுக்தகொள்ளக் 

கூடிெ விதத்தில், தெமவ வழங்கும் ெகல அெெ 

ைற்றும் தனிெொர் நிறுவனங்களுக்குச் தெொந்த 

ைொன கட்டிடங்களில் வலதுகுமறந்ததொருக்கொக 

விதெட பிெதவெ வெதிகமள ஏற்படுத்த தவண்டு 

தைன்பமதயும்; 

 (ii) குறித்த ெட்டம் நிமறதவற்றப்பட்டு எட்டு ஆண்டு 

களினுள், அெெ ைற்றும் தனிெொர் தெமவ 

வழங்கமல தைற்தகொள்ளும் ெகல கட்டிடங் 

களிலும் வலதுகுமறந்ததொருக்கு பிெதவெித்து 

தெமவகமளப் தபற்றுக்தகொள்ளக்கூடிெ 

விதத்தில் குறித்த வெதிகள் ஏற்பொடு தெய்ெப் 

பட்டிருக்க தவண்டுதைன்பமதயும்; 

 (iii) அெெ ைற்றும் தனிெொர் தெமவ வழங்கும் 

நிறுவனங்களில் இதுவமெ தைற்குறிப்பிடப்பட்ட 

வெதிகள்  ஏற்பொடு  தெய்ெப்படொதுள்ள நிமலமை 

கொணப்படுகின்றததன்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொெொ? 

(ஆ) வலதுகுமறந்ததொருக்கு இலகுவில் பிெதவெித்து தைது 

ததமவகமளப் பூர்த்தி தெய்துதகொள்வதற்கொக தைற் 

குறிப்பிட்ட வெதிகமள ஏற்படுத்துவதற்கு நடவடிக்மக 

தைற்தகொள்வொெொ என்பமத அவர் இச்ெமபக்கு 

அறிவிப்பொெொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

asked the Minister of Social Empowerment and 
Welfare: 

(a) Is he aware that - 

 (i) as per the Protection of the Rights of 

Persons with Disabilities Act, No. 28 of 
1996, special facilities should be made 
available for the disabled in buildings 
belonging to all public and private 
institutions providing services so that the 
disabled are able to access such buildings to 
obtain services; 

 (ii) within a period of eight years from the date 

of passage of the aforesaid Act, 
arrangements should be made to provide 
the aforesaid facilities in all buildings from 
which services are provided by either the 
public sector or the private sector to ensure 
that disabled persons can access such 
buildings and obtain services; and 

 (iii) State and private sector service providers 

do not appear to have made the aforesaid 
facilities available in their institutions as 
yet? 

(b) Will he inform this House whether steps will be 

taken to provide the aforementioned facilities so 
that the disabled can access buildings without 
difficulty and fulfill their requirements? 

(c) If not, why? 

 

 

ගරු එසන බී  ිනසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திெொநொெக்க ) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

 රු ොානායෙතුම්නි, එ් ්ර ානයප ිළිබතුමය ග්ගසේි . 

(අ) (i)  ආබාධ සහිත පුද් ලයන්ත සවහා ්රගේ  පහුමෙේ 
සැපම් ිළිබබව    අංෙ 1() /14 හා 100).10.1  
රින ැයන අතිිසග ේෂ්ඨ  ැසට් නිගේැනය හා එ  ්
 ැසට් නිගේැනය සංග ෝධනය ෙයමින්ත නිකුත් 
ෙය ඇති අංෙ 1)19/1( හා 1009.09.18 රින ැයන 
අතිිසග ේෂ්ඨ  ැසට් නිගයෝ ය නිකුත් ෙයමින්ත 
ආබාධ සහිත තැනැත්තන්තප ්රගේ  ිසය හැිර 
ආොයයප සියු් ්රසිද්ධ ග ොඩනැිවලි හා ගපොදු 
ගසේ ා සහිත සාාානැ සැෙසී්ප නිගයෝ  ලබා 
ගැන ලදී. 

 (ii) 2009.09.18 රින ැයන අතිිසග ේෂ්ඨ  ැසට් 
නිගේැනගආ පරිරි 101(.10.1) රිනප ්රා් සිය  ු
්රසිද්ධ ග ොඩනැිනලි ආබාධ සහිත තැනැත්තන්තප 
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පා්ධලිගේන්තතුම  

්රගේ  ිසය හැිර ආොයයප සෙසා ිරී්ප ිළය ය 
 න්තනා ගලසත් සිය  ුඅ්ාතයාං , පළාත් සභා හා 
රිසා්රි  ග් ෙේ රුන්ත ැැුව ත් ෙය ඇත. ත ැ 
1009.0(.1) රිනැති අ්ාතය ්ණ්ඩල තීයටය 
්ිනන්ත ඒ සවහා අ  ය ්රතිපාැන  ා්ධිකෙ අය  ැය 
තුමිබන්ත සපයා  න්තනා ගලසැ නිගයෝ  ලබා දී ඇත. 

  ගේ ිළිබබව  පළාත් පාලන ආයතන හා පළාත් 
සභා ්ිනන්ත ගසොයා බැලීගේ ෙපයුතුම ෙළ යුතුම  
ඇත.  

 (iii) ඔේ.  

  සිය  ුපළාත් පාලන ආයතන න  ග ොඩනැිනලි ිරි 
ෙීගේදී අැාළ ්ක්ර ග් ඛ්ගආ නීති ගයගුලාසි ලප 
අුවකූල ගනො න ිරි ිරීේ සවහා අුව්ැතිය ලබා 
ගනොගැන අතය, පැයණි ග ොඩනැිනලි සවහා එ  ්
ආයතන ්ිනන්ත  ා්ධිකෙ ්රතිපාැන සපයා  ැනීගේදී 
්තුම  ඇති  ැප  ුනිසා ්රගේ  පහුමෙේ සහිත  
ිරි ිරීේ සිදු ෙය ගනෝ ැති අ සාාා ැ නප 
ලැගබන අතය ඒ සේබන්තධගයන්ත නියන්තතය 
ැැුව ත් ිරීේ සහ තා ෂ්ඨණිෙ ගසේ ා ග්  ්
අ්ාතයාං ය ් ිනන්ත සැපම්ප ෙපයුතුම ෙය ඇත.   

(ආ) ඔේ.  

 ්රගේ  පහුමෙේ සවහා  න ගයගුලාසි ආබාකරත 
පුද් ලයන්තග  ්රගේ යප  ඩාත් පහුම  න පරිරි ිළරිිසතය  
හා සැෙුමේ ඇතුමළත් ෙය සංග ෝධනය ිරී් සවහා 
ෙමිටු   පත් ෙය, අැාළ ්ක්ර ග් ඛ්ගආ නීති හා 
ගයගුලාසි ලප අුවකූල  ්රසිද්ධ ග ොඩනැිනලි ි රි ිරීේ සිදු 
ෙයුව ඇත. ත ැ, ්රසිද්ධ ග ොඩනැිනලි ිරි ිරීේ ලදී අැාළ 
 ැසට් නිගේැනයප අුවකූල  න පරිරි ්රගේ  පහුමෙේ 
සපුයාලී්ප අ  ය ැැුව ත් ිරීේ හා තා ෂ්ඨණිෙ සහාය 
අ්ාතයාං ය හයහා සිදු ෙයුව ඇත.  

(ඇ) අැාළ ගනෝ ැත. 

 රු ්න්තත්රීතුමමියනි, ලංොගේ ඕනෑ්  ග ොඩනැින් ල  හැන 
ිසප අැාළ පළාත් පාලන ආයතන ල අුව්ැතිය ලබා  න්තන ඕනෑ. 

ගේ ආයතන සිය් ලප අිළ ැැුවේදීලා තිගබන ා, අබාකරත අයප 
්රගේ ය නැත්නේ ග ොඩනැිනලි අුව්ත ෙයන්තන   එපා ිරයලා. 
නමුත් ත ්  ඒ ිසකරයප් ්රියාත්්ෙ ග න්තගන්ත නැහැ. ඒ ිළිබබව  

අ  ය නීතයුවකූල ෙපයුතුම ිරී්ප බලය තිගබන්තගන්තත් පළාත් 
සභා ලප. ඒ නිසා අිළ පළාත් සභා  ස්ඟ ිසග ේෂ්ඨ සාේ.ාා   
ෙයලා ිරේ ා, පළාත් පාලන ආයතන හයහා ඒ අුව්ැතිය 
කීයප ත් ගැන්තන එපා ිරයලා, ඒ ්රගේ ය ඇති ෙයලා නැත්නේ. 

ඒෙ ත්ි අැ තත්ත් ය  රු ොානායෙතුම්නි. 
 

ගරු ශ්ාන්ති ශ්රීසනකන්දරාසා ෙහත්මිය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ெொந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தெொெொ) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
Thank you, Hon. Minister. 

 

ගණකාධිකාින තනුරරු පරප්පාඩු : විසනතර 
கணக்கொளர் பதவி தவற்றிடங்கள் : விபெம் 
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13. ගරු සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

යාජය පරිපාලන හා ෙළ්නාෙයට අ්ාතයතුම්ාග න්ත ඇසූ 
්ර ානය - (1): 

(අ) (i) ්ධය් යජගආ හා පළාත් යාජය ගසේ ගආ 
අ්ාතයාං  සහ ගැපා්ධතගේන්තතුම ල ප තින 
 ටොකරොරි තනතුමරු හා ගරේණි ලප අැාළ  
ගතොයතුමරු පද්ධතිය  සෙසා ෙය තිගබ්ැ   

 (ii)  1014 ජූනි 50 රිනප ් ධය් යජගආ හා පළාත් යාජය 
ගසේ ගආ අ්ාතයාං  සහ ගැපා්ධතගේන්තතුම ල 
පැ ති  මුළු  ටොකරොරි පුය්ලපාඩු සංඛ්යා  
ගෙොප්ටැ  

 (iii) ිහත (ii) හි සවහන්ත පුය්ලපාඩු ප තින සාාාන 
ෙ ග්ධැ  

 (iv) 2015 ගැසැේබ්ධ 51  නිසප ිහත පුය්ලපාඩු ලින්ත  
ගෙොප්ට සංඛ්යා   පුය ා තිගබ්ැ  

 යන්තන එතුම්ා ග්් සභා ප ැන්ත න්තගනහිැ? 
  

(ආ) (i) 2015 ගැසැේබ්ධ 51 රිනප III  න ගරේණිගආ 
අුව්ත මුළු  ටොකරොරි තනතුමරු  සංඛ්යා  
ගෙොප්ටැ  

 (ii)  1014 ජූනි 50 රිනප III  න ගරේණිගආ අුව්ත මුළු 
 ටොකරොරි  තනතුමරු සංඛ්යා  ගෙොප්ටැ  

 (iii) 1014 ගැසැේබ්ධ 51 රිනප ෙළ්ටාෙයට ගසේ ා 
ගැපා්ධතගේන්තතුම  ිසසින්ත අුව්ත ෙය නැතත්, 
ප ත් ාග න යුව ලබන III  න ගරේණිගආ 
 ටොකරොරි තනතුමරු සංඛ්යා  ගෙොප්ටැ  

 යන්තනත් එතුම්ා ග්් සභා ප ැන්ත න්තගනහිැ? 

(ඇ) ගනො එගසේ නේ, ඒ ් න්තැ? 

 

தபொது நிர்வொக ைற்றும் முகொமைத்துவ அமைச்ெமெக் 

தகட்ட வினொ:  

(அ) (i) ைத்திெ அெெொங்க ைற்றும் ைொகொண அெெொங்க 

தெமவெின் அமைச்சுக்கள் ைற்றும் திமணக் 

களங்களில் கொணப்படுகின்ற கணக்கொளர் 

பதவிகள் ைற்றும் தெங்களுக்குொிெ தகவல் 

முமறமைதெொன்று தெொொிக்கப்பட்டுள்ளதொ 

என்பமதயும்; 

 (ii) 2015 யூன் ைொதம் 30ஆம் திகதி உள்ளவொறு 

ைத்திெ அெசு ைற்றும் ைொகொண தெமவெின் 

அமைச்சுக்கள் ைற்றும் திமணக்களங்களில் 

கொணப்பட்ட தைொத்த கணக்கொளர் தவற்றிடங் 

களின் எண்ணிக்மக ெொது என்பமதயும்; 

 (iii) தைதல (ii)  இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தவற்றி 

டங்கள் கொணப்படுகின்ற இடங்கள் ெொமவ 

என்பமதயும்; 

 (iv) 2015 டிெம்பர் ைொதம் 31ஆம் திகதி உள்ளவொறு 

தைற்படி தவற்றிடங்களின் எண்ணிக்மகெில் 

எத்தமன நிெப்பப்பட்டுள்ளன  என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொெொ? 

(ஆ) (i) 2015 டிெம்பர் ைொதம் 31ஆம் திகதிெில் உள்ள 

வொறு தெம் III ஐச் தெர்ந்த அங்கீகொிக்கப்பட்ட 

தைொத்த கணக்கொளர் பதவிகளின் எண்ணிக்மக 

ெொது என்பமதயும்; 

 (ii) 2015 யூன் ைொதம் 30ஆம் திகதிெில் உள்ளவொறு 

தெம் III ஐச் தெர்ந்த அங்கீகொிக்கப்பட்ட தைொத்த 

கணக்கொளர் பதவிகளின் எண்ணிக்மக ெொது 

என்பமதயும்; 

581 582 

[ රු එසා.බී. රිසානායෙ  ්හතා] 



101)  සැ්ලතැේබ්ධ  20  

 (iii) 2015 டிெம்பர் ைொதம் 31ஆம் திகதிெில் 

உள்ளவொறு முகொமைத்துவ தெமவகள் திமணக் 

களத்தினொல் அங்கீகொிக்கப்பட்டொத தபொதிலும், 

தபணிவெப்படுகின்ற தெம் III ஐச் தெர்ந்த 

கணக்கொளர் பதவிகளின் எண்ணிக்மக ெொது 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொெொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

      

asked the Minister of Public Administration and 
Management: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether there is a database in relation to the 
posts and grades of Accountants in the 
Ministries and Departments of the Central 
Government and Provincial Public Service; 

 (ii) the total number of vacancies for 
Accountants in the Ministries and 
Departments of the Central Government 
and the Provincial Public Service as at 30th 
June 2015; 

 (iii) the places where vacancies mentioned in (ii) 
above exist; and 

 (iv) the number of vacancies out of the above 
number that have been filled by 31st 

December 2015? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the total number of approved Posts of 
Accountants of Grade III as at 31st 

December 2015; 

 (ii) the total number of approved Posts of 
Accountants of Grade III as at 30th June 

2015; and 

 (iii) the number of Posts of Accountants of 
Grade III being maintained despite being 
not approved by the Management Services 
Department as at 31st December 2015? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ආර් එම්  රැංජිත් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා (රාජය 

පිනපාලන හා කළෙනාකරණ අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ெஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொெ - தபொது 

நிர்வொக ைற்றும் முகொமைத்துவ அமைச்ெர்) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
 රු ොානායෙතුම්නි, එ් ්ර ානයප ිළිබතුමය ග්ගසේි .  

(අ)  (i)   ඔේ. 

      (ii)   2015.12.31 රිනප,  

   ිසග ේෂ්ඨ ගරේණිය  -    18  

   II/III  ගරේණිය    -  18(   

    (iii) අ්ාතයාං , ගැපා්ධතගේන්තතුම ඇතුමළු අගනකුත් 
යාජය ආයතනයන්තහි 

    (iv) 2016 ජුනි 50 රින ැ  ා්  ඇති පුය්ලපාඩු 110  
ිළයවී් සවහා සිය  ුග් ඛ්න සෙසා ෙය අ සන්ත ෙය 

ඇත. ිසභා  පැ ැත්වී්ප යාජය ගසේ ා ගෙොමිෂ්ඨන්ත 
සභාගේ අුව්ැතිය ිළණිස ය ා ඇත.     

(ආ)  (i)   1,400 

       (ii)  2014  ්ධෂ්ඨගආ පැ ති තය  ිසභා ගයන්ත බව ා 
 ැනීේ සිදු ෙයන ලද්ගද් 1014 හා 101) 
 ්ධෂ්ඨයන්තහිදීය. 1014  ්ධෂ්ඨගආ බව ා  ැනීේ සවහා 
ිසභා ය  පැ ැත්වී්ප අ ො  ගනොතිබූ බැිසන්ත, 
1014.0).50 රිනප අුව්ත තනතුමරු සංඛ්යා න්ත 
ෙළ්නාෙයට ගසේ ා ගැපා්ධතගේන්තතුම  ග තින්ත 
ග න්ත ා  ැනී්ප ෙපයුතුම ෙය ගනෝ ැත. එගසේ 
වු ත්  ටොකරොී  ගසේ ා අං ගආ ප ත් ාග න 
යුව ලබන ැත්ත පද්ධතිය අුව  1014.11.51 රිනප 
III  න ගරේණිගආ අුව්ත මුළු තනතුමරු සංඛ්යා  
1,(00ිර.  

  - ෙළ්නාෙයට ගසේ ා ගැපා්ධතගේන්තතුම  ග තින්ත 
ග න්ත ා  න්තනා ලැ ගතොයතුමරු ලප අුව  1014 
ජුනි 50 රිනප III  න ගරේණිගආ අුව්ත මුළු 
 ටොකරොරි තනතුමරු සංඛ්යා  1,54)ිර.  

 (iii)   ෙළ්නාෙයට ගසේ ා ගැපා්ධතගේන්තතුම  ිසසින්ත 
අුව්ත ෙය ගනෝ ැති  තනතුමරු ප ත් ාග න 
යුව ගනොලැගබ්. 

(ඇ)  පැන ගනොනඟී. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 රු ොානායෙතුම්නි, ් ග  පළමු ැනි අතුමරු ්ර ානය ග්යි. 

 රු ඇ්තිතුම්නි, ඔබතුම්ා ග්් ්ර ානගආ (ආ) (iii)     

ගෙොපසප ිළිබතුමය හැටියප ිරේගේ, යෙළ්නාෙයට ගසේ ා 
ගැපා්ධතගේන්තතුම  ිසසින්ත අුව්ත ෙය ගනෝැති  තනතුමරු 
ප ත් ාග න යුව ගනොලැගබ්ය  ිරයාි. නමුත්, 1014 ජුනි 50 න 

රින  න ිසප III  න ගරේණිගආ අුව්ත මුළු  ටොකරොරි තනතුමරු 
සංඛ්යා   1,54)  බ ත්,  1014 ගැසැේබ්ධ 51 න රින  න ිසප III 
 න ගරේණිගආ අුව්ත මුළු තනතුමරු සංඛ්යා  1,(00  බ ත් 

ඔබතුම්ා (ආ) (ii) ගෙොපසප දුන්ත ිළිබතුමග්ධ සවහන්ත ග න ා.  [බාධා 
ිරී් ] ්ග  අතුමරු ්ර ානය ඒෙ ත්ි. ඒ ා එ් ොලය තුමළ 
අුව්ත ිරී්ප ල  ෙය තිගබන තනතුමරුැ? 

 
ගරු ආර් එම්  රැංජිත් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ெஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொெ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
 රු ්න්තත්රීතුම්නි, ඒ ා ෙළ්නාෙයට ගසේ ා 

ගැපා්ධතගේන්තතුමග න්ත අුව්ත ෙළ තනතුමරු.  
 

ගරු සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 රු ොානායෙතුම්නි, ්ාග  ගැ න අතුමරු ්ර ානය ග්යි.  
 රු ඇ්තිතුම්නි, ඔබතුම්ාත් ැන්තන ා ඇති, පුම ිවය ොලගආ යාජය 

 යාපාය ල, යාජය ආයතන ල සිද්ධ ග ්.්  ං්ා, ූෂෂ්ඨට, 
අක්රමිෙතා න්ත ිළිබබව ිසිසධ පී ෂ්ඨටයන්ත සිද්ධ  න බ . එ් 
පී ෂ්ඨට ලදී ගහිබ වුණු ොයටය  ත්ි, ගද් පාලනඥයන්ත 

ිසසින්ත ග්ොන තීන්තදු තීයට  ත්තත්, ග්ොන ගයෝජනා ග නා ත්  
අ සානගආ  ටොකරොරි රුන්ත ත්ි එ් ග් පත් ලප  අත්සන්ත 
ෙය තිගබන්තගන්ත ිරයන ොයටය. හුඟ  ග ලා ප ඒ අය අපපත් 

ිරයා තිගබන ා යඅිළ ිසිසධ බලපෑේ නිසා, ිසිසධ ගහේතුම නිසා, ෙප 
 ්නගයන්ත ිරයපු අ සාාා ල අත්සන්ත ෙළාය ිරයලා.  එ ැනි 
තත්ත් යෙප  ටොකරොරි රුන්ත පත්ග ලා තිගබන ා නේ, 

583 584 



පා්ධලිගේන්තතුම  

එ ැනි බලපෑ් ෙප ල වී් නිසා  ඔවුන්තප ග් පත් අත්සන්ත 
ිරී්ප සිද්ධ ග න ා නේ, එ ැනි බලපෑේ ලප ල වී් 
 ැළැ වී් සවහා  න්තන පුළු න්ත ්රියා ්ා්ධ ය ග්ොෙ ැ? 

ග්ොෙැ, ිරිරිගආදීත් ඒ  ාග  තත්ත් යන්ත ඇති ග න්තන පුළු න්ත 
ගන්ත. එ් නිලධාරින්ත භාය  සිටින අ්ාතය යයා හැටියප ඔබතුම්ාප 
තිගබන බලතල අුව  සහ හැිරයා  අුව  ඒ සේබන්තධගයන්ත  

ඔබතුම්ාග  පැත්ගතන්ත  ත හැිර ්රියා ්ා්ධ ය ග්ොෙ ැ?  
අ සානගආදී ගේ සේබන්තධගයන්ත   ිර  යුත්තන්ත බ ප පත්ග න 
ගේ අය, යාජය ගසේ ගආ  අ්ාතයාං  ග් ෙේ රුන්ත ග න්තන 

පුළු න්ත  අතිග්ධෙ ග් ෙේ රුන්ත ග න්තන පුළු න්ත  සහොය 
අධය ෂ්ඨ රු ග න්තන පුළු න්ත  එගහ් නැත්නේ  ටොකරොරි රු 
ග න්තන පුළු න්ත. ඔවුන්තග  ආය ෂ්ඨා  සේබන්තධගයන්ත ඔබතුම්ාග  

 ැඩ ිළිබග ළ ග්ොෙ ැ? 
 

ගරු ආර් එම්  රැංජිත් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ெஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொெ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
 ැැනප්ත් අග්ල යජය සා ාධීන ගෙොමිෂ්ඨන්ත සභා පත් ෙය යජගආ 

ගසේ ෙයන්තප සා ාධීන  ත්න්තග  ෙපයුතුම ෙයග න යන්තන  

අ සාාා  දීලා තිගබන ා. පුම ිවය  ෙ ාුවගේ ගනොගය  
ගනොගය , බලපෑේ තිබුණු බ  ්් ිළිබ න්තන ා. යජගආ පරිපාලන 
නිලධාරින්තප,  ටොකරොරි රුන්තප, ඒ සියු ගැනාප් 

ගනොගයකුත් බලපෑේ තිබුටා. නමුත් යාජය නිලධාරිගයකුග  
  කී්  න්තගන්ත බලපෑේ ලප යපත්  ෙපයුතුම ිරී් ගනොග ි. 
යාජය නිලධාරියකුග    කී්  න්තගන්ත නීති-ීති,  මුැ්  ගයගුලාසි 

සහ පරිපාලන ගයගුලාසි අුව  ත්න්තග  ෙපයුතුම ිරී්ි. බලපෑේ 
තිබුටා නේ, ඔවුන්ත ඒ අ සාාාගේ  ා්ධතා ෙළ යුතුම  තිබුටා. 
ස්හය නිලධාරින්ත, අ්ාතයා  ග් ෙේ රුන්ත,  ටොකරොරි රුන්ත, 
ත්න්තප ඒ  ාග  උපගැසා ලැබුටා් ය්ප ග්ය අුව්ත ිරී්ප 

ගනොහැිරි. ගේ සවහා ්ප මුැ්  ග  න්තන බැහැය යුවග න්ත 
සපහන්ත ැ්ා තිගබන අ සාාා තිගබන ා. ැැනපත් අ්ාතයාං  
ග් ෙේ රුන්ත ිරහිප ගැගනකු සහ ආයතන ්රධානීන්ත  

ිරහිපගැගනකු ගේ සේබන්තධ  ග්ෝැනා ලප ල ග ලා 
තිගබන ා. ඒ සේබන්තධගයන්ත ෙළ යුත්ගත් ග්ොෙ ැ ිරයන එෙ 
 ැන අිළ ැැන්ත සාේ.ාා ෙයග න යන ා.  

නීතිය අුව  නේ, ඒ ිසකරයප ෙපයුතුම ෙයන්තන ඒ ග ෝ ලන්තප 
අ ො  නැහැ. ිරිරිගආදී ඒ ෙපයුතුම හරියාොය  සිද්ධ ග ි 
ිරයලා ්් හිතන ා. ැැන්ත අිළ සා ාධීන ගෙොමිෂ්ඨන්ත සභා ිළහිටු ා 

යජගආ ගසේ ෙයන්තප ත්න්තග  ෙපයුතුම සා ධීන  ෙයග න යා්ප 
අ සාාා  ලබා දීලා තිගබන ා.  

 

එළුකිින කර්ොන්තය ිනුතු කිරීෙ : ක්රියා ොර්ග 
ஆட்டுப்பொல் மகத்ததொழிமல முன்தனற்றுதல் : 

நடவடிக்மக 
DEVELOPMENT OF DAIRY GOAT INDUSTRY: MEASURES  
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14. ගරු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிெண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 ග්රාමීය ය ආ්ධථිෙ ෙපයුතුම ිළිබබව අ්ාතයතුම්ාග න්ත ඇසූ           
්ර ානය -(1): 

(අ) (i) 1014  ්ධෂ්ඨය අ සන්ත  නිසප   ර ී ලංො  තුමළ 
එළුිරරි නිෂ්ඨාපාැනය ත් ජීිසො  ෙය ත් ිළරිස 
ගෙොප්ටැ    

 (ii) 1014  ්ධෂ්ඨය තුමළ   ර ීලංොගේ එළුිරරි නිෂ්ඨාපාැනය 
ලීප්ධ ගෙොප්ටැ  

 (iii) 1014  සය අ සානගආදී   ර ී ලංො  තුමළ සිටි 
එළු න්ත සංඛ්යා  ගෙොප්ටැ  

 යන්තන එතුම්ා සවහන්ත ෙයන්තගනහිැ? 

(ආ) (i) එළුිරරි ේධ්ාන්තතගආ නියත න්තනන්තප එ් 
ේධ්ාන්තතය රියුණු ිරී්ප අ  ය පහුමෙේ යජය 
ිසසින්ත ලබා දී තිගබ්ැ  

 (ii) එගසේ නේ, එ් පහුමෙේ ෙ ග්ධැ  

 යන්තන එතුම්ා ග්් සභා ප ැන්ත න්තගනහිැ? 

(ඇ) (i) එළු  හනය  ැඩි ිරී්ප යජය ිළය ය ග න 
තිගබ්ැ  

 (ii) එගසේ නේ, එ් ිළය ය ෙ ග්ධැ   

 යන්තනත් එතුම්ා ග්් සභා ප ැන්ත න්තගනහිැ? 

(ඈ) ගනො එගසේ නේ, ඒ ් න්තැ? 

 
கிெொைிெப் தபொருளொதொெ விவகொெங்கள் பற்றிெ அமைச் 

ெமெக் தகட்ட வினொ:  

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்டு முடிவமடயும்தபொது இலங்மக 

ெில் ஆட்டுப்பொல் உற்பத்திமெ தைது வொழ்வொ 

தொெைொகக் தகொண்டிருந்தவர்களின் எண்ணிக்மக 

ெொததன்பமதயும்; 

 (ii) 2015ஆம் ஆண்டில் இலங்மகெின் ஆட்டுப்பொல் 

உற்பத்தி எத்தமன லீற்றர்கள் என்பமதயும்; 

 (iii) 2015ஆம் ஆண்டு முடிவில் இலங்மகெிலிருந்த 

ஆடுகளின் எண்ணிக்மக ெொததன்பமதயும்; 

அவர் குறிப்பிடுவொெொ? 

(ஆ) (i) ஆட்டுப்பொல் உற்பத்திெில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு 

அக்மகத்ததொழிமல முன்தனற்றுவதற்குத் 

ததமவெொன வெதிகள் அெெொங்கத்தினொல் 

தபற்றுக்தகொடுக்கப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், தைற்படி வெதிகள் ெொமவ 

தென்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொெொ? 

(இ) (i) ஆடுகளின் ததொமகமெ அதிகொிக்கச் தெய்வ 

தற்கு அெெொங்கம் நடவடிக்மக எடுத்துள்ளதொ 

என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், தைற்படி நடவடிக்மககள் ெொமவ 

தென்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொெொ? 

(ஈ) இன்தறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Rural Economic Affairs: 
  

(a) Will he state - 

 (i) the number of persons in Sri Lanka by the 
end of the year 2015 whose livelihood was 
dairy goat production;  

 (ii) the goat milk production of Sri Lanka in 
litres during the year 2015; and 

 (iii) the number of goats in Sri Lanka at the end 
of the year 2015?   

585 586 

[ රු  ුමනි්  හඳුන්තගනත්ති  ්හතා] 
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(b) Will he inform this House -  

 (i) whether the Government has provided 
necessary facilities to those engaged in the 
dairy goat industry in order to develop that 
industry; and 

 (ii) if so, the facilities thus provided?  

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether the Government has taken 
measures to increase the goat population; 
and 

 (ii) if so, the measures thus taken?  

(d) If not, why?   

 
 

ගරු පී  හැිනසන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
 රු ොානායෙතුම්නි,  එ් ්ර ානයප ිළිබතුමරු ග්ගසේි. 

(අ) (i) ග ොිස පවු්  සංඛ්යා  - 48,599 (පනසා අප ැහසා 
තුමන්තසිය අනූ න යි) 

 (ii) ලීප්ධ ල ෂ්ඨයි. 

  ශ්රී ලංොගේ එළු ිරරි පරිගභෝජනයප  ඩා එළු ්සා 
පරිගභෝජනයප ිහළ ි් ු්  ප තින බැිසන්ත 
ග ොවීන්ත එළු ්සා නිෂ්ඨාපාැනය ිහළ නැංවී  ්
ගෙගයහි  ැඩි අ ධානය  ගයොමු ෙය ඇති ගහින්ත 
එළු ිරරි නිෂ්ඨාපාැනය අ ් ් ට්ප්ෙ ප තී. 

 (iii) එළු න්ත සංඛ්යා  - 548,155 (තුමන්තල ෂ්ඨ 
පනසාඅපැහසා ගැසීය තිසාතුමනි) 

(ආ) (i) ඔේ. 

 (ii) * සතුමන්තග  ආයය උසසා ිරරි් ්ිනන්ත  ැඩි 
නිෂ්ඨාපාැනය  ලබා  ැනී්. 

  *  ිරරි ආශ්රිත අතුමරු නිෂ්ඨාපාැන ෙපයුතුම සවහා 

50%ෙ සහනාධාය යපගත් උපෙයට ලබා 

දී්. 

  *   යා්ලති හා පුහුණු ෙපයුතුම ්රියාත්්ෙ ිරී්. 

  *   සං ත ගයෝ  ්ැඩ පැ ැත්වී් සවහා අ  ය 
ෙපයුතුම සිදු ිරී්. 

  *  ගනොමිලගආ ප ව ව ැය ගසේ ා  ලබා දී්. 
 

(ඇ) (i) ඔේ. 

 (ii) * 50% සහනාධාය යටිගත් අභිජනන ග ොිසපළ 

ිළහිටුවී් සවහා  යාපෘති ්රියාත්්ෙ ිරරි්. 

   *  ජාතිෙ ආහාය නිෂ්ඨාපාැන  ැඩසපහන යපගත් 

50% සහනාධාය ්ත එ  ්රතිලාභිගයකු ග ත 

එිබ්.චියන්ත 0(  සහ පට්ටි එළුග කු ලබා දී්. 

   *  උසසා ආයගආ පට්ටි එළු න්ත 40%ෙ සහනාධාය 

යපගත් ලබා දී්. 

   *  එළු අභිජනන ෙපයුතුම සවහා අ  ය ෙෘ්රි  ්
සිං්න පහුමෙේ ලබා දී්. 

(ඈ) පැන ගනොනඟී. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிெண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 රු ොානායෙතුම්නි, ්ග  පළමු ැනි අතුමරු ්ර ානය ග්යි. 

 රු ඇ්තිතුම්නි, ැැන්ත ඔබතුම්ා සවහන්ත ෙළ ිසකරයප ්සා සවහා 

එළු න්ත ඇති ිරී් ිළිබබව ි  ැඩි අ ධානය තිගබන්තගන්ත. ිරරි 
සවහා එළු න්ත ඇති ිරී් ිළිබබව  තිගබන අ ධානය අඩුි ිරයන 
එෙි ඔබතුම්ාග  ිළිබතුමග්ධ එෙ ගෙොපසෙ සවහන්ත වුගණ්.  රු 
ඇ්තිතුම්නි, එළු ිරරි නිෂ්ඨාපාැනය අඩු වී්් එ් ි් ු් අඩු වී්ප 

බලපා තිගබන නිසා, ිරරි නිෂ්ඨාපාැනය යේ ්ර්ාටයිරන්ත  ැඩි 
ිරී්  ෙගළොත් ඔය ිරයන තත්ත් ගආ ග නස  ඇති  න ා 
ගන්තැ? 

 
ගරු පී  හැිනසන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
 රු ොානායෙතුම්නි, ්් මුලින්ත සවහන්ත ෙළ පරිරි එළු 

ිරරි ලප  ැඩිය එළු ්සා ලප ිහළ මිල  ලැගබන ා. 
සා්ානයගයන්ත අැ ්සා ිරගලෝ එෙ  රුිළය්  1,800 - 1,000 අතය 
මිලෙප අගළිස  න නිසා ග ොවීන්ත ිරරි නිෂ්ඨාපාැනයප 

ගපලගඹන්තගන්ත නැහැ. ිරරි  ලීපයය  ගහෝ භා ය  අයග න ඒෙ 
ිසකුටන්තන  ැඩි ්හන්තසිය   න්තන ාප  ැඩිය ්සා අගළිසගයන්ත 
එෙ පාය ගලොකු මුැල  අතප එන නිසා, ිරරි නිෂ්ඨාපාැනය 

සේබන්තධගයන්ත ග ොවීන්තග  ැැඩි උනන්තදු   නැති බ ි 
ගපගනන්තගන්ත. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிெண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 රු ඇ්තිතුම්නි, ්ග  ගැ ැනි අතුමරු ්ර ානය ග්යි. 

ස්හය ගයෝ  සවහා ව ැය රු ිසග ේෂ්ඨගයන්ත්  එළු ිරරි 
නිය් ෙයන නිසා ලංොගේ එළු  හනය  ්ධධනය ෙයලා, එළු ිරරි 

නිෂ්ඨාපාැනගආ  ්ධධනය  ඇති ෙයන්තන ග්රාමීය ය ආ්ධථිෙ ෙපයුතුම 
ිළිබබව අ්ාතයාං යප ්රගද්  ිල ෙ ෙය  ත්ත  ැඩසපහන  
්රියාත්්ෙ ෙයන්තන පුළු න්ත. ඔබතුම්න්තලා ැැන්ත යඑෙ  ්ෙප, එෙ 

නිෂ්ඨාපාැනය ය ිරයන  ැඩසපහන ්රියාත්්ෙ ෙයග න යන ා. ඒ 
ආොයගආ  ැඩ ිළිබග ළ  ඔබතුම්න්තලාග  අ්ාතයාං ය ්ිනන්ත 
සිදු ෙයන්තන අ ධානය ගයොමු ෙයලා තිගබන ාැ? 

 
ගරු පී  හැිනසන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
 රු ොානායෙතුම්නි, ැැනප්ත් අිළ එළු ිරරි නිෂ්ඨාපාැනය 

 ැඩි ිරී් සවහා ගතලහැය සහ ිඹුලන්තැණ්ඩ ිරයන යජගආ 
ග ොිසගපොළ ්  ගැග  ින්තරියාග න්ත ආනයනය ෙයන ලැ උසසා 
 ්ධ ගආ එළු න්ත ඇති ෙයුව ලබන ා. ගබොගහෝ ග ලා ප ගද්ය ය 

  ගයන්ත එිබ්.චියෙග න්ත ලැගබන්තගන්ත රිනෙප ිරරි ලීප්ධ 
භා ය  ගහෝ ලීපයයෙප ආසන්තන ්ර්ාටය . හැබැි, ිසගද්ය ය 
යප ලින්ත ආනයනය ෙයන ලැ එිබ්.චියෙග න්ත ිරරි ලීප්ධ ගැෙත්, 

තුමනත් අතය ්ර්ාටය  ලබා  න්තන පුළු න්ත. ැැනප අ්ාතයාං ය 
යපගත් ප තින NLDB ග ොිසගපොළ ්  හතයෙ ප්ට ගේ  ැඩ 
ෙපයුත්ත සිද්ධ ග න ා. ්් හිතන ිසකරයප ඒ තුමිබන්ත එළු ිරරි 

නිෂ්ඨාපාැනය  ැඩි ෙයන්තන යජය ිළය ය අ යග න තිගබන ා. ඒ 
 ාග ් ෙවුරු හරි ග ොිස ්හගත  ෙැ් ැත්ත  ැ  න ා නේ, ඒ 
සවහා අ  ය ෙෘ්රි් සිං්න  ැඩසපහන්ත සහ අගනකුත් සහනාධාය 

ලබාදීලා ඒ සේබන්තධගයන්ත උනන්තදු ෙයවී්පත් ෙපයුතුම ෙයග න 
යන ා.  

587 588 



පා්ධලිගේන්තතුම  

ගරු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிெண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 රු ඇ්තිතුම්නි, ්ග  තුමන්ත ැනි අතුමරු ්ර ානය ග්යි.  

අැ ැ ගසේ ්ග  ගැ ැනි ්ර ානය තුමිබන්ත ඔබතුම්ාග න්ත ඇුමගේ 

එළ ිරරි නිෂ්ඨාපාැනය  ැනි. ැැන්ත ්් ගේ ්ර ානගයන්ත 
ඔබතුම්ාග න්ත අහන්තගන්ත එළු ිරරි නිෂ්ඨාපාැනය  ැනි.  රු 
ඇ්තිතුම්නි, ගේ සේබන්තධගයන්ත ොා ෙයන ගෙොප අිළ ැන්තන ා, 
ලංොගේ ිස ා ිසැයාල ලින්ත ිළප න ප ව ව ැය උපාකරධා  ී

ව ැය රුන්ත සංඛ්යා  ිතා සීමිත බ . එෙ පැත්තිරන්ත අග්ල යගට් 
කුකුළු නිෂ්ඨාපාැනය ිහළ යන ා නේ, එළ හය , මීය  හය  සහ 
එළු න්තග   ැඩි  හනය  බලාගපොගයොත්තුම ග න ා නේ, අිළ ප ව 

ේධ්ාන්තතයප  ැඩි අ ධානය  ගයොමු ෙයන්තන ඕනෑ. ඒ සවහා 
නියත   ගයන්ත් ප ව ව ැය රුන්ත  ැඩි ිළරිස  යපප අ  ය 
ග න ා. ඒ  ාග ් ගේ  ගෂ්ඨේත්රය ආශ්රිත අගනකුත් තලයන්තහි 

නිලධාරින්ත  ැඩි ිරී්ත් අ  ය ග න ා. ඒ සවහා ග්රාමීය ය ආ්ධථිෙ 
ෙපයුතුම ිළිබබව අ්ාතයාං ය උසසා අධයාපන අ්ාතයාං යත් 
එ ෙ ඒොබද්ධ වුණු  ැඩ ිළිබග ළ  ිළිබබව  අ ධානය ගයොමු 

ෙළ යුතුම  තිගබන ා. ග්ොෙැ, එෙ පැත්තිරන්ත සතුමන්තග   හනය 
 ්ධධනය ිරී්ත් එ ේ, අගන  පැත්ගතන්ත ඒ සතුමන්තප ඇති  න 
ගලඩ ගයෝ  අ ් ෙයන්තන, ්්ධැනය ෙයන්තන, ඖෂ්ඨධ ලබා ගැන්තන 

සහ සතුමන්තග  ගපෝෂ්ඨටය සේබන්තධගයන්ත ෙපයුතුම ෙයන්තනත් සිද්ධ 
ග න ා. ගේ සේබන්තධගයන්ත ඔබතුම්ාග  අ්ාතයාං යප තිගබන 
ැැ ් ග්ොෙ ැ?  

 
ගරු පී  හැිනසන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
 රු ොානායෙතුම්නි, ගේ අවුරුද්ැ තුමළ ප ව ව ැය රුන්ත 

540ෙප ආසන්තන ්ර්ාටය  බව ා  ැනී්ප අ  ය ෙපයුතුම 
ෙයලා තිගබන ා. නමුත් ිසග ේෂ්ඨගයන්ත් ්ත  ෙයන්තන ඕනෑ, ප ව 
ව ැය යයාග  ෝධයයප  ැඩිය AIලාග  ෝධයය ගේ සවහා 

 ැඩිගයන්ත අ  ය  න බ . ගේ නිෂ්ඨාපාැන  ැඩ ෙපයුතුම ග ුවග න්ත 
අප යජය ්ිනන්ත න සීලන්තත යජගආ ආධාය උපොය ඇති  ලබන 
අවුරුද්ගද්දීත්, ඊළඟ අවුරුද්ගද්දීත් ැහසෙ ෙණ්ඩාය්  පුහුණු 

ෙයන්තන අිළ බලාගපොගයොත්තුම ග න ා. ්් හිතන්තගන්ත ඒ ෙපයුත්ත 
ෙගළොත්, ිසග ේෂ්ඨගයන්ත් සත්  පාලනගආදී එළු න්ත,   යන්ත සහ 
කුකුළන්ත යනාදී සතුමන්ත ගෙගයහි  ැඩි අ ධානය  ගයොමු ෙයන ා 

 ාග ් ඒ තුමිබන්ත  ැඩි ග ොවීන්ත ්ර්ාටයෙප අ  ය පහුමෙේ ලබා 
ගැන්තන අපප පුළු න්ත  න ා.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ාන අංෙ 14- 58/'1)-(1),  රු බි්්  යත්නායෙ ් හතා. 
    

ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ெத்நொெக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු ොානායෙතුම්නි, ්් එ් ්ර ානය අහන ා. 
 

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நிதெொஷன் தபதெெொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

 රු ොානායෙතුම්නි, අග්රා්ාතයතුම්ා සහ ජාතිෙ ්රතිපත්ති 
හා ආ්ධථිෙ ෙපයුතුම අ්ාතයතුම්ා ග ුවග න්ත ්් එ් ්ර ානයප 

ිළිබතුමරු දී් සවහා සති ගැෙෙ ොලය  ි ් ලා සිටින ා.  
 
ප්රශ්නනය ෙුර ිනනකදී ජිනිනපත් කිරීෙ  නිවයෝග කරන ලදී  
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளெிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සාාා ය නිගයෝ  15(1) යපගත් ්ර ානය.  රු රිගන්තෂ්ඨා 
ගුට ්ධධන ් හතා. 

 

වපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීවෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
 

I 
 

වපොලිසන අත්අඩැංගුවේ සටි  පද්ගලයකු මිය යෑෙ 
தபொலிஸ் கொவலில் இருந்த நபதெொருவொின் இறப்பு 

DEATH OF A PERSON IN POLICE CUSTODY 

ගරු ිනවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු ොානායෙතුම්නි, සාාා ය නිගයෝ  15(1) යපගත් ග්් 
්ර ානය ් තුම ිරී්ප අ සාාා  ලබා දී්  ැන සාතුමති න්තත  න ා. 

පුම ිවය ගසනුමයාැා (සැ්ලතැේබ්ධ 1  රින), ුව යඑිබය 
රිසා්රි ෙගආ පුසාසැ් ලා  ගපොලීසිය ිසසින්ත අත් අඩංගු ප ග න 
ගපොලිසා සිය කූඩුගේ යව ාග න සිටි නඩයාජා යා්්න්තද්ර තරුට 

්හතා එ් ගපොලිසා හිය කුටිගආ ජීිසත ෂ්ඨයප පත්  ඇත. ඒ  ැන 
අප ොග ත් ෙන ාටු  පළ ෙය සිටින අතය, එ ැනි ගද් සිදු වී්ප 
ිඩ තැබී් සේබන්තධගයන්ත අපග  අ්රසාැයත්, ිළිබකු් භා යත්  

්රො  ෙයන්තන ෙැ්ැතිි.  

1.  පුසාසැ් ලා  ගයොසාලන්තඩ්  තුමයාගආ පරිංචි ගේ ්හතා 18 
හැිසරිරි තරුටගය  බ  ැන්තගන්තැ යන්තන  රු 
අග්රා් ාතයතුම්ාග න්ත ්  ් පළමුග න්ත් අසන්තනප 
ෙැ් ැතිි.   ගපොලිසා සිය කූඩුගේ, ෙමිසයෙ ආධායගයන්ත 
එ් ්ළ සිරුය එ් ලී  තිබූ බ  ගසොයා ග න ඇති බ  
ිළිබ න්තගන්තැ, නැද්ැ?   

 ්ා මිත්ර රි ේබයේ අ්ාතයතුම්ාත් ගේ  රු සභාගේ සිටින 
නිසා ගේ ොයටය ි තා්   ැැ ත්.  

2.   තුමෙයගආ ජනතා ග  ජීිසත ආය ෂ්ඨා ිරී් සහ ගපොලිසා 
අත් අඩංගු ප  න්තනා පුද් ලයකුග  ජීිසතය ආය ෂ්ඨා 
ිරී් සේබන්තධගයන්ත ගපොලීසිය    ිර  යුතුම බැිසන්ත, 
ගපොලිසා සිය කූඩුගේදී නඩයාජා යා් ්න්තද්ර තරුටයාග  
ජීිසතය නැති වී් අිළ තයගආ ගහළා ැිරන ා. එප්ට  
ගනො , යඒ ිළිබබව  හා ිසග ේෂ්ඨ පීෙෂ්ඨටය  සිදු ෙය, එයප 
   ිර  යුත්තත්ප එගයහි  නීති ්ිනන්ත ෙපයුතුම ිරී්ප 
යජය ිළය ය  න්තන ාැ?ය ිරයන ්ර ානය ්ා පැහැරිලි  
අසන්තන ෙැ් ැතිි.    

Hon. Speaker, I just want to draw your attention 
to “The Island” newspaper of 19th September, 
2016, which gives a front-page coverage of this 
incident. I quote:  

  

 "Pussellawa tense after police cell death."  

The front page of “Daily Mirror” newspaper of 
19th September, 2016 has also reported this 
incident. I quote:  

"Man dies in police cell:...."  

These are the titles. I do not want to read 
through. I only want to give reference.  
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3.  ැැනප එ් ්රගද් ගආ උද් ත වී ඇති තත්ත් ය කු් ැ? 
ගපොලිසා අත් අඩංගු ප පත් නඩයාජා යා් ්න්තද්ර ්හතා මිය 
ිවයා. ඔහු මිය ිවහින්ත තිගබන්තගන්ත ගපොලිසා අත් අඩංගුගේ 
සිටියදීි. ගපොලීසියප ග න ආ ගෙගනකු ගපොලිසා අත් 
අඩංගුගේදී මිය යන්තන බැහැ. ගැ්ළ ගේ ා, සිංහල ගේ ා, 
මුසාලිේ ගේ ා, ඒ ජීිසතය ිළිබබව  ගපොලීසිය    ිරයන්තන 
ඕනෑ.  තුම ෙේෙරු න්ත ිරයන්තගන්ත, ලංොගේ ජී ත්  න 
ිතා්  දු ඛිත ජනතා ගෙොට්ධාසයි. ග ැය සිටි 
්ුවෂ්ඨයයකු ගපොලීසියප ග න ිවයාප පසාගසේ  ගපොලීසිගආරි 
මිය ිවයා්  යජය නි ා බ්ැ  සිටින්තගන්ත ඇි? එ් ්රගද් ගආ 
ජනතා ප ජීිසතාය ෂ්ඨා  ලබා දී්ප, -   තුම ෙේෙරු න්ත 
යාශියෙග  ජීිසත ලප ආය ෂ්ඨා  ලබා දී්ප- යජය ැැන්ත 
ෙපයුතුම ෙයන ාැ? ්ා අහන්තගන්ත නැහැ, යගපොලිසා 
ආය ෂ්ඨා  ලබා දී්ප ෙපයුතුම ෙයන ාැ?ය ිරයා. ඔවුන්තප 
ජීිසතාය ෂ්ඨා  ලබා දී්ප යජය ෙපයුතුම ෙයන ාැ? එගසේ 
නේ, ඒ සවහා  න්තනා ිළය ය ග්ොන ාැ?  

 රු ොානායෙතුම්නි, ග්ය ිතා් බයපතළ තත්ත් ය . 
ගපොලීසියප ග නා තරුටයකු, ගපොලීසිය ඇතුමගළේදී මිය ිවහින්ත 
තිගබන ා. ෂ්ඨ්ධට් එෙ  එ් ලා ගපන්තුවේ ෙයන්තන හැන ා, ෂ්ඨ්ධට් 

එගෙන්ත එ් ලී ඒ තරුටයා මිය ිවයා ිරයා. ්ා ඒ ිළිබබව  අ සාන 
ොා   ිරයන්තන යන්තගන්ත නැහැ. නමුත්, ගපොලිසා කූඩුගේදී ඒ 
තරුටයා මිය ිවහින්ත -ජීිසත ෂ්ඨයප පත් ග ලා- තිගබන ා. එය, 
මිනිසා ජීිසතය  ිළිබබව, හුසා්  න්තනප තිගබන අිතිය ිළිබබව 

බයපතළ ්ර ානය . ගපොලිසා කූඩු ප ග න ආ, ගපොලිසා කූඩු  
ඇතුමගළේ හුසා්   නිමින්ත සිටි නඩයාජා තරුටයාග  මිය යෑ්  ැන 
ිළිබතුමය  ගැන්තන ිරයා ් ා අ්ාතයතුම්ාග න්ත ි ් ලා සිටින ා.    

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු අ්ාතයතුම්ා එයප ිළිබතුමය ලබා ගැන ා ඇති.     

 
ගරු සාගල රත්නායක ෙහතා (නීතිය හා සාෙය සහ දක්ෂිණ 
සැංවර්ධාන අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு ெொகல ெத்நொெக்க - ெட்டமும் ஒழுங்கும் ைற்றும் 

ததற்கு அபிவிருத்தி அமைச்ெர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
 රු ොානායෙතුම්නි, සාාා ය නිගයෝ   15 (1) යපගත් අැ 

රින  රු රිගන්තෂ්ඨා ගුට ්ධධන ්හතා ිසසින්ත අසන ලැ ්ර ාන ලප  
්්  ිළිබතුමය   ගැන ා. 

1 . ග්් මිය ිවය  තරුටයා  පුසාසැ් ලා , ගයොසා ි්   
 ත්ත,  ිආ්ධසී ගෙොපගසේ පරිංචිෙරුග කු  න අවුරුදු 
50   සසැති  ෙේෙරුග ිර. බලපත්ර ගනෝ ැති   ැඩිපුය 
්හයා මිලිලීප්ධ  40  ළඟ  තබා  ැනී් ිළිබබව  යැප අත් 
අඩංගු ප ග න ගහ් ගබොඩ ්/උ (1889 යපගත් 
අකරෙයටයප  ිරිරිපත් ෙය ඇත. ඔහුප එගයහි   ්රජා  
ගසේ ය ෙඩිරී්  සේබන්තධගයන්ත  ගයන්තතුම නිකුත් වී  
ඇත.   ගයන්තතුමගේ ි රිරි රිනය  101).09.11 ගේ.  

 ග්්  ගයන්තතුමෙරු සාාානාකරපති ඇතුමළු නිලධාී න්ත 
ෙණ්ඩාය්  ිසසින්ත 101).09.1  රින පුසාසැ් ලා   
න යගආදී  පැය 1).(0ප අත් අඩංගු ප  ග න ඇත. 

 ග්් සැෙෙරු පැය 1 .14ප  සිය ්ැරිරිගආ  යව ා ඇත.  
ඇව සිටි  ඇඳුේ ගලස ගෙොළ පැහැති  ටීෂ්ඨ්ධපය සහ නි්  
පැහැති ගඩනිේ ෙලිස් ප්ට  තිබූ බ ත්, බාහිය තුම ාල 
ගනෝ ැති බ ත්  සපහන්ත ගයොැා ඇත.  ින්ත පුම  පැය 
18.14ප  සහ පැය 18.(4 ප සිය ්ැැරි  පී ෂ්ඨා  සපහන්ත  
ගයොැා ඇත.  ගේ රැවවුේ ්ැරිරියි, සිය ්ැරිරියි අතය,  
මීය ප්ධ ).5ෙ  ප්ට දුය  තිගබන ා. ගෙිබන්ත් ඇතුමළත 
ග්ලන්තගන්ත නැහැ. ගපොලීසිගආ ගයගුලාසිය  තිගබන ා, 

පැය බා ගයන්ත බා යප රැවිසයන්ත පී ෂ්ඨා ෙළ යුතුමය, 
සපහන්ත ෙළ යුතුමය ිරයා. සා් ානය ගයන්ත රැවවුේ ්ැරිරියි,  
reserve එෙි තිගබන්තගන්ත, ග්ලන දුයිරන්ත.  ගේෙ ඊප  ඩා  
ිසග ේෂ්ඨ අ සාාා  . ගේ ගපොලීසිගආ ඒෙ එගහ් ගෙිබන්ත  ්
ග්ලන්තගන්ත නැහැ   රු ොානායෙතුම්නි. පැය 18.(4ප 
ත්ි අ සන්ත සපහන්ත තබා තිබුගණ්. 

 

 පැය 19.(0ප ප්ට උප ගසේ ා යාජොරිගආ ගයරි සිටි 
නිලධාරියා හප-  ඒ ිරයන්තගන්ත පැයෙ ග නස  තිගබන ා.  
අය පැය භා ගයන්ත භා ය ග න්තන  ඕනෑ පී ෂ්ඨටයි, 
සපහනි  ග ලා නැහැ. -  සිය ් ැරිරිය තුමිබන්ත  බ්ැය   ඇසී 
ගැොය අසළප ග ොසා  පී ෂ්ඨා ිරීගේදී  සැෙෙරු  ඇව සිටි  
ටීෂ්ඨ්ධට් එෙ ්ිනන්ත බි් සිප ිහළප  ඇති  ෙේබි කූරු  ල 
 ැප  සා  ග ල  ැල ලාග න  ිළප ෙේබි  කූරු ල  
 ෑග න ගසේ  ැඟලමින්ත  සිටිුව ැ්ධ නය  වී ඇත. එිසප  
සාාානගආ අගන  නිලධාරින්තග  සහාය ඇති  ්රධාන  
ගැොය ිස ෘත ෙය සැෙෙරු  එ් ලී ඇති ටී ෂ්ඨ්ධපය ෙේබි 
කූරු ලින්ත  සහ ග ලින්ත   ල ා ි ත් ෙය ඇති අතය, 
අසාධය තත්ත් ය ගහේතුමග න්ත   ැඩි දුය ්රතිොය සවහා 
ගයෝහ්   ත ිරරි්ප  රැග න ග ොසා ගයොහ්    ත ිරීගේදී  
ව ැය යයා ිසසින්ත පී ෂ්ඨා ෙය බලා සැෙෙරු මිය ග ොසා 
ඇති බ  ැැුවේ දී ඇත.  

 

 සිද්කරය  සේබන්තධගයන්ත  101).09.18  න රින   ේගපොල  
්/උබී 8((1/101) යපගත්  අකරෙයටයප  ෙරුණු  ා්ධතා 
ෙය  ැඩබලන  ්ගහසාත්රාත් යයා ිසසින්ත ්ගහසාත්රාත්  
පී ෂ්ඨට සිදුෙය  101).09.15  න රින  ැඩිදුය  ෙැැිස්ප 
නිය් ෙය  ප ා් ාත් ්යට පී ෂ්ඨටය  සිදු ෙය 
 ා්ධතා   ලබා ගැන ගලස යජගආ අකරෙයට ව ැය 
නිලධාී  ග්ලයාගැණිය  ගයෝහල ග ත නිගයෝ  නිකුත් ෙය 
ඇති බ ත්, ඒ අුව   ග්ලයාගැණිය   ගයෝහග්  ප ා් ාත් 
්යට පී ෂ්ඨටය  101).09.18  න රින සිදු ෙය  ඇති බ  
 ා්ධතා  ෙය ඇත. ඒ ප ා් ාත් ්යට පී ෂ්ඨටගආදී  ිස ෘත 
තීන්තදු    ලබා දී තිගබන ා.  ින්ත අනතුමරු    ීය ගෙොපසා  
යජගආ යස පී ෂ්ඨෙ ග ත ය ා තිගබන ා. ්ගහේසාත්රාත් 
පී ෂ්ඨටය  අය ්ා ිරයූ 101).09.15  න රින  පැ ැත්වී්ප 
නියමිති. එරිනප ග්් සිද්කරය සේබන්තධ   සියු් සා ික 
අකරෙයටයප  ි රිරිපත් ිරී්ප නියමිති.  

 

2.  සහොය ගපොලිසා අකරොී  රුන්ත ගැගැගනකු ඇතුමළු 
නිලධාරින්ත ෙණ්ඩය්  ිසසින්ත ග්් සිදුවීේ සේබන්තධගයන්ත 
ිස්්ධ න  ෙපයුතුම සිදු ෙය ග න යුව  ලබන අතය,  ගපොලිසා  
නිලධාී න්ත ිසසින්ත  ිරසියේ යාජොී  පැහැය හැී ්  ගහෝ 
ිසනය  ිසගයෝධී  ්රියා   සිදු ෙය ඇත්නේ ඒ සේබන්තධගයන්ත 
නිසි ිසනය ්රියා ් ා්ධ    ැනී්  සවහා  ෙපයුතුම ෙයුව ඇත.  

 සිද්කරයප අැාළ  ෙයන ලැ  මුලිෙ ිස්්ධ නගයන්ත අනතුමරු  
සිදුවී්  වු රින සාාානගආ  ෝධය භාය නිලධාරි යයාග  සහ  
උපගසේ ා  යාජොරි නියුතුම නිලධාරියාග   ැඩ  තහන්ෙප 
ල  ෙය ඇති අතය,  සාාානාකරපති  යයා තා ොලිෙ ගලස 
 ේගපොල මූලසාාාන ගපොලිසා සාාානයප ් ාරු ෙය ඇත.  

 

 

  රු ොානායෙතුම්නි,  තුමෙයගආ ප්ට  ගනොග ි, 
සිය  ු ජනතා ග  ජීිසත ආය ෂ්ඨා ිරීගේ   කී  ්
ගපොලීසියප තිගබන ා. එය පැහැය හරින්තන ගපොලීසිය 
ෙපයුතුම ෙයන්තගන්ත නැහැ. එය ආය ෂ්ඨා ෙයන්තන ත්ි, අප 
ෙපයුතුම ෙයන්තගන්ත. ඒ  ාග ් ගපොලිසා අත්අඩංගුගේ සිටින 
රැවිසයන්තග  ජීිසත ආය ෂ්ඨා  ිළිබබව ත් ිස ාල   කී්  
තිගබන ා. ්් ෙලින්ත සවහන්ත ෙළ පරිරි සපහන්ත තැබී  ්
ආරිය පැය භා ගයන්ත භා යප ෙළ යුතුම  තිගබන ා. ග්  ්
තත්ත් යප ත  උැේ දී් ිළණිස  සිය  ුගපොලිසා සාාාන ල 
සිය ්ැඳිරි ල CCTV පද්ධති සාාාිළත ෙයන්තන අ  ය 
නීති්ය පුමබි් බලන්තනය  එයප සැලුමේ හැන්තනය  ඒ 
සවහා මුැ්  ි් ලන්තන ෙපයුතුම ෙයන්තන සූැානේ ග න්තනය 
ිරයා ් ් නිගයෝ  ෙය තිගබන ා. 
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පා්ධලිගේන්තතුම  

3.  101).09.19  න රින පුසාසැ් ලා  ගපොලිසා  ස් තුමළ ිරසිදු 
සිදුවී්   ා්ධතා වී ගනෝ ැති අතය, ්රගද්  ාසී  තුම 
ෙේෙරු න්ත )00ෙග  ප්ට සහභාිවත් ගයන්ත ්ෘත 
ගද්හගආ අ සන්ත ෙපයුතුම න  ග්ොයග්ල ගපොදු ුමසාන 
භූමිගආදී සිදු ෙය ඇති අතය, අතිග්ධෙ නිලධාරින්ත ගයොැ ා 
්රගද් ගආ නීතිය හා සා් ය ආය ෂ්ඨා ිරී්ප ්රියා ෙයන 
ලැ අතය, ැැනප න යගආ ජන ජීිසතය සා් ානය පරිරි 
්රියාත්්ෙ ග මින්ත ප තී.  

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගහොවි.  
 

ගරු ිනවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 

නැඟී සටිවේය  
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු රිගන්තෂ්ඨා ගුට ්ධධන ්ැතිතුම්නි,  රු සා ල යත්නායෙ 
්ැතිතුම්ා පැහැරිලි ිරී්  ෙළා. ත ත් පැහැරිලි ිරී් අ  යැ? 

 

ගරු ිනවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු ොානායෙතුම්නි, ්ප ත  එෙ පැහැරිලි ෙය  ැනී්  
අ  යි.  රු ඇ්තිතුම්ා ිළිබ න්තන ා, ගපොලීසිය ගේ මියිවය 
පුද් ලයා අත් අඩංගු ප  ත් ගේලා  සහ ඔහු ගපොලිසා සිය කූඩු ප 
ග න ිවය ගේලා . ගපොලිසා අත්අඩංගුගේ සිටියදී ගෙගනකු මිය 

යෑ් ිළිබබව  බයපතළ ්ර ානය  ග්තැන ්තුම ග න බ ත්  රු 
ඇ්තිතුම්ා ිළිබ න්තන ා නේ ගහොවි ිරයා ්ා හිතන ා. ග්ොෙැ, 
ගපොලීසිය ෙවුරු හරි පුද් ලගයකු -ජිිසතගආ හුසා් අරින ගෙගනකු

- ග නා ා නේ ඒ ජීිසතයප ගපොලීසිය    ිරයන්තන ඕනෑ. ්ර ානය 
ගේෙි. පළමු ැනි ්ර ානය ගේෙි. එගහ්  තුමෙයගආ ද්රිසඩ 
ෙේෙරු න්ත - [බාධා ිරී් ] 

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු රිගන්තෂ්ඨා ගුට ්ධධන ්ැතිතුම්නි, 15  ැනි ැා පී ෂ්ඨටය  
ෙයන ා නේ - 

 
ගරු ිනවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු ොානායෙතුම්නි, ගේෙ මිනිසා ජීිසතය  ිළිබබව 

්ර ානය . ගහොයෙේ ිරී්  ගනොග ි, මිනිසා ජීිසතය  ිළිබබව 
්ර ානය .  

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒෙ හරි. ැැන්ත  රු ඇ්තිතුම්ා ්රො  ෙළා, 15  ැනි ැා ඒ 
ිළිබබව  පී ෂ්ඨටය  ප ත් න ා ිරයා. ඊප පුම  ග්ොන ාැ 

ග න්තගන්ත ිරයා අිළ බලමු. 

ගරු ිනවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු ොානායෙතුම්නි, ගේ අ සාාාගේ  තුම ෙේෙරු න්තප 
සේබන්තධ රි ේබයේ ඇ්තිතුම්ාත් ගේ  රු සභාගේ ින්තන ා. 
නමුත් එතුම්ාත් නි ා බ්ැි. 

 
ගරු සාගල රත්නායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெொகல ெத்நொெக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
 රු ොානායෙතුම්නි, ගේ ිළිබබව  අිළත් -යජයත්- ගබොගහෝ 

ගසින්ත ෙන ාටු ග න ා. ්්  රු රිගන්තෂ්ඨා ගුට ්ධධන 
්ැතිතුම්ාප ගහොඳින්ත් ගත්ගයන භාෂ්ඨාග න්ත ෙරුණු පැහැරිලි ෙය 
දුන්තනා, අිළ   කී්  න්තන ාය ිරයා. [බාධා ිරී් ] එතැන අඩු 

පාඩු   ග ලා තිබුටා. ඒෙප අ  ය ්රියා්ා්ධ  අයග න 
තිගබන ා.  ැඩිදුය පී ෂ්ඨට ෙයන ා. ින්ත පුම  අ  ය ෙපයුතුම 
ිරිරියපත් ෙයන ා. මීය ප  ඩා ග්ොන ා ිරයන්තනැ,  රු 

ොානායෙතුම්නි? 

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
The Hon. Minister has given an explanation to your 

Question.  

ගහොවි. ඊළඟප,  රු ඩ ලසා ගද් ානන්තැා ්හතා. 

 
 

II 
 

ජාතයන්තර ගිවිසුම් ිළිතබ ව ජනතාව දැනුවත් කිරීෙ 
ெர்வததெ உடன்படிக்மககள் பற்றி ைக்களுக்கு 

அறிவூட்டல் 
 PUBLIC AWARENESS ON INTERNATIONAL AGREEMENTS  

 

 
ගරු ඩේලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் ததவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகளெவ ெபொநொெகர் அவர்கதள, நிமலெிெற் கட்டமள 23

(2)இன் கீழ் இவ்வினொமவ அபிவிருத்தி உபொெ முமறகள் 

ைற்றும் ெர்வததெ வர்த்தக அமைச்ெர் தகளெவ ைலிக் 

ெைெவிக்ெை அவர்களிடம் தகட்பதற்கு அனுைதிெளித்தமைக்கு 

முதலில் உங்களுக்கு நன்றி ததொிவித்துக்தகொள்கின்தறன்.  

ெீனொ, இந்திெொ ைற்றும் ெிங்கப்பூர் ஆகிெ நொடுகளுடன் 

இவ்வருட இறுதிக்குள் வர்த்தக உடன்படிக்மககள் தைற் 

தகொள்ளப்படுதைன்று தொங்கள் கூறிெதொக ஊடகங்களில் 

தெய்திகள் தவளிவந்திருந்தன. இது வெதவற்கத்தக்க விடெ 

ைொகும். எந்ததவொரு நொட்டுக்கும் தனித்து அதன் விடெங்கமள 

முன்தனடுக்க முடிெொதநிமல இன்று இருப்பமத நொம் 

ஏற்றுக்தகொள்ளதவண்டும். அவ்வொறு இெலுைொனததொரு நிமல 

இருப்பினும், அந்த நொட்டில் நட்டங்கள் அதிகொித்தொல், 

இன்தனொரு நொட்டுடன் உடன்படிக்மககள் தெய்துதகொண்டு 

இலொபத்மதப் தபற்றுக்தகொள்ளதவண்டிெ நிமல ஏற்படுகிறது . 

இலங்மகமெப் தபொறுத்தவமெெில், எந்ததவொரு உடன் 

படிக்மகமெயும் ஆளும் கட்ெி நல்லது எனக் கூறினொல், எதிர்க் 

கட்ெிெொனது அதமனத் தீமைெொனது என்தற கூறுவது 

வழக்கம்.  

593 594 

[ රු සා ල යත්නායෙ  ්හතා] 
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தபொதுவொக எந்ததவொரு நொடும் அபிவிருத்திெமடந்த 

அல்லது அபிவிருத்திெமடந்துவருகின்ற நொடுகளுடன் 

உடன்படிக்மகதெொன்றிமன தைற்தகொள்ளும்தபொது, அது 

ததொடர்பில் அறிவொர்ந்த ைதிப்பீதடொன்மறச் தெய்வததொடு, 

அதமன ைக்களுக்கும் ததளிவுபடுத்த தவண்டும். தகவலறியும் 

ெட்டமூலம் நிமறதவற்றப்பட்டுள்ள நிமலெில், எைது நொட்டு 

ைக்கள் இவ்வொறொன ஒப்பந்தங்கள் ததொடர்பில் அறிந்து 

தகொள்ளக்கூடொது என்ற விதிமுமறகள் ஏதும் இருக் 

கின்றனவொ? 

இவ்வொறொன உடன்படிக்மககள் ததொடர்பில் எைது ைக்கள் 

ைத்திெில் பல்தவறு கருத்துக்கள் நிலவுகின்றன. குறிப்பொக, 

"எட்கொ" ஒப்பந்தம் ததொடர்பில் எைது நொட்டு ைக்களிமடதெ 

அதற்கு முெணொன கருத்துக்கதள கொணப்படுவதொகத் ததொிெ 

வருகிறது. எனதவ, இத்தமகெ உடன்படிக்மககள் ததொடர்பில் 

எைது ைக்கள் ததளிவொக அறிந்திருக்க தவண்டிெது 

அவெிெைொகும். ஏதனனில், இவ்வொறொன உடன்படிக்மககள் 

மூலம் ஏததனும் நட்டதைற்பட்டொல் அந்த நட்டத்மத ஈடுதெய்ெ 

தவண்டிெவர்கள் எைது ைக்கதள!  

இதற்கு முன்பதொக ைெகு எண்தணய் ததொடர்பில் 

உடன்படிக்மகதெொன்று தைற்தகொள்ளப்பட்டு, உலக ெந்மத 

ெில் ைெகு எண்தணெின் விமல குமறந்த நிமலெிலும் 

உடன்படிக்மக தெய்ெப்பட்டிருந்த விமலக்தக ைெகு 

எண்தணமெ இறக்குைதி தெய்ெதவண்டிெ நிமல எைக்கு 

ஏற்பட்டதொகவும் "தஹஜின்" ஒப்பந்தம்மூலம் எைது நொட்டுக்குச் 

சுைொர் 7,000 தகொடி ரூபொய் நட்டதைற்பட்டதொகவும் ஏற் 

தகனதவ ஊடகங்களின் மூலைொக அறிெக்கிமடத்துள்ளன. 

எனதவ, நொங்கள் தைற்தகொள்ளப்தபொகின்ற உடன்படிக்மககள் 

எைது நொட்டுக்கும் எைது ைக்களுக்கும் எந்ததந்த வழிவமககளில் 

நன்மை பெக்கும் என்பமத ஆெொய்ந்து, அது ததொடர்பில் எைது 

ைக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்படல் தவண்டும்.   

தைற்படி உடன்படிக்மககளொல் எைக்கு ஏற்படுகின்ற நிதி 

ைற்றும் தெமவகள் மூலைொன இலொபங்கள், நொட்டின் 

ததொழில்வொய்ப்பின்மைமெக் குமறப்பதற்கொன பங்களிப்பு, 

அபிவிருத்திக்குப் பங்கொற்றும் வழிகள், அமவ சூழலுக்குப் 

பொதிப்பிமன உருவொக்கும் தன்மைகள் தபொன்ற விடெங்கள் 

ததொடர்பில் விளக்க முடியுைொ? 

எதிர்பொெொத வமகெில், எைது நொட்டுக்கு நட்டம் அல்லது 

பொதிப்பு ஏற்படுைொனொல், இந்த உடன்படிக்மககளிலிருந்து 

விலக முடியுைொ? 

ஒப்பந்தங்கள் நமடமுமறெொகும்தபொது ஏற்படக்கூடிெ 

இமடக்கொலப் தபறுதபறுகள் குறித்துக் கூறமுடியுைொ? 

இந்த ஒப்பந்தங்கள் ைக்களுக்கு எந்தளவுக்கு நன்மை 

ெொனமவ என்பது குறித்தும் இமவ எைது ைக்களுக்குப் 

பொதிப்மப உண்டுபண்ணக்கூடிெ வொய்ப்புகள் உள்ளனவொ 

என்பது குறித்தும் கூறமுடியுைொ? 

இமவ எைது நொட்டின் ஏமனெ தெமவகள் ைற்றும் 

தபொருட்களின் விமலப்பட்டிெலுடன் எந்தளவுக்குப் 

பொதிப்பிமன ஏற்படுத்தும் என்பது பற்றியும் கூறமுடியுைொ? 

தைற்படி தகள்விகளுக்கொன பதில்கமளயும் எடுக்கப்படக் 

கூடிெ நடவடிக்மககள் ததொடர்பொன விளக்கங்கமளயும் 

தகளெவ அமைச்ெர் அவர்கள் வழங்குவொர் என எதிர்பொர்க் 

கின்தறன்.  

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු ඇ්තිතුම්ා ින්තන ා. ඔබතුම්ා ිළිබතුමරු ගැන ාැ?  
 

ගරු ලක්ෂනෙන් කිිනඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
The Hon. Minister will answer that Question 

tomorrow.  
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අ්ාතයාං  නිගේැන. 

 

ෙහජන බැැංකුවවහි ඩිජි ල්කරණය  අදාළ 

දෘඪකාැංග මිලදී ගැනීෙ: රාජය වයවසාය 

සැංවර්ධාන අොතයුරොවේ ප්රකාශ්ය 
ைக்கள் வங்கிெின் டிஜிடல் திட்டத்துக்கொன 

வன்தபொருள் தகொள்வனவு : அெெ 

ததொழில்முெற்ெிகள் அபிவிருத்தி 

அமைச்ெொின் கூற்று 
 PURCHASE OF HARDWARE FOR 

DIGITALIZATION OF PEOPLE’S BANK: 
STATEMENT BY MINISTER OF PUBLIC 

ENTERPRISE  DEVELOPMENT 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් ෙහතා (රාජය වයවසාය සැංවර්ධාන 

අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம் - அெெ ததொழில்முெற்ெிகள் 

அபிவிருத்தி அமைச்ெர்) 

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
Hon. Speaker, the Ministry of Public Enterprise 

Development is responsible for ensuring good governance 
at State-owned institutions. These institutions have 
independent Boards of Directors. The Directors, along 
with the management, have the mandate to oversee the 
day-to-day operations and make commercially-viable 
decisions. However, as State institutions, those are bound 
by the Government regulations and processes. Under the 
guidance of His Excellency Maithripala Sirisena and the 
Prime Minister, the Hon. Ranil Wickremesinghe, we are 
committed to transparency and accountability, which are 
two of the fundamental pillars of Good Governance.  

The Question raised with reference to a tender floated 
for the procurement of hardware as part of the 
digitalization initiative at the People’s Bank is one that is 
still in process and has not been awarded. The tender has 
an estimated spend of US Dollars 4.5 to 5.5 million over a 
period five years. The Hon. Member raised a question 
about the duration of the tender period. The management 
at the People’s Bank had provided five days for bidders to 
provide responses to the RFP.  Subsequently, this was 
extended to two weeks, based on a request made by one 
of the vendors. The Hon. Member of Parliament has also 
questioned the tendering process and requested an inquiry 
be held.  
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Furthermore, some media outlets have sensationalized 
this and cast aspersions on the integrity of the Bank. 
There has not been any formal complaint to the Ministry 
or to any authority officially, except allegations made 
through newspapers. I would like to inform the House 
that the Board of Directors had decided to call for two 
expert opinions on the process of selection of the tender. I 
will also ensure that the Secretary of the Ministry will be 
engaged with the People’s Bank to look into the 
appointment of the said two experts to get their opinions 
and will also ask the Secretary to ensure that the due 
processes have been adhered to.  

Thank you.  

 
ගරු ිනවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Speaker this is a question in relation to a tender 

and the tender procedure had apparently not been 
followed. That is why I raised the issue.  The Hon. 
Minister also mentioned that the  officials of the Ministry 
were advised to go into the matter. The "Ceylon Today" 
of Sunday, 11th September, 2016 reported this incident 
on one whole page under the heading "People's Bank in 
'cover-up' mode" - I do not want to go into the matter - 
stating that three Directors had objected or questioned the 
relevant decision and complained to higher authorities 
about the violation of this tender procedure. Now, that is 
the question before us, which should be addressed and 
corrected. That is all we are interested in. You should take 
steps to correct it. In addition to that, let me also tell you - 

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, time is a problem.  

 
ගරු ිනවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
The Hon. Minister will answer.  

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Okay. You just raise the question.  

 
ගරු ිනවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
The People’s Bank will also run into difficulty, if we 

do not allow this problem to be cleared. The Hon. 
Minister has responded. I am not going to question the 
Hon. Minister. I am only trying to ask you, Hon. Minister, 
whether you will hold an inquiry so that the relevant 
people will be able to come for the inquiry and lay down 
the facts, because it has not been done so. There is 
propaganda that is being taken in. Very clearly, three 
Directors had objected to it and it is in black and white in 
the Minutes of the Board.  

ගරු කබීර් හාෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
The reason is, it has been transparent. There are 

Directors who can object and give their opinions. It was 
done. Still, the tender has not been awarded. There is no 
scandal involved  because it is still in the process. The 
Board of the Bank itself has decided to seek two expert 
opinions to ensure that the process is transparent. So, we 
will definitely give the opportunity to anybody to make 
representations to the experts' committee and then, they 
can lay down the facts.  

 
 

ගරු ිනවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Have you appointed - 
 
 

ගරු කබීර් හාෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
No, we have  not yet appointed. But, the Board of 

Directors has already decided to do that. I will ask the 
Secretary to my Ministry to get involved in the process of 
getting the two experts’committee set up to get their 
opinion. It is very simple.  

 
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Okay, that is fine.    
 
 

ගරු ිනවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
But, Hon. Minister, there was a similar decision taken 

by this Board on awarding a US Dollars 11 million tender 
to Silverlake Axis, Malaysia. - [Interruption.]  
 

ගරු ලක්ෂනෙන් කිිනඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

නැඟී සටිවේය  
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු සභානායෙතුම්ා. 

 
ගරු ලක්ෂනෙන් කිිනඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු ොානායෙතුම්නි,  රු රිගන්තෂ්ඨා ගුට ්ධධන ්න්තත්රීතුම්ා 

ිරයන ගේ ගපන්තඩයය ත ් ොප ත් දීලා නැහැ.  

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
That is what I am saying.  
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ගරු ලක්ෂනෙන් කිිනඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
It has not  yet been awarded to anybody.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
I know. The Hon. Minister has already replied.  

 
ගරු ිනවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
The Central Bank has questioned this decision of the 

Board on awarding this.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, now you have devoted your attention to 

this, have you not?  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
Hon. Speaker, I would like to answer that. If there 

were any allegations, then there is a process to follow. 
You can go and make a complaint. You can make a 

complaint to the Ministry or to the - [Interruption.] But, 

this is all on newspaper hearsay; there is no real fact. So, 
you have to come up with a complaint. - [Interruption.]  

 
ගරු ිනවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I only hope that the Hon. Minister would appoint a 

committee to hear any other -  [Interruption.]  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
Yes, certainly. We are open to that. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
That is fine. We will leave it at that.   

 
ගරු කබීර් හාෂීම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
I will ask the Secretary to work with the Board of the 

People's Bank to have a committee appointed to get the 
opinion of anybody who is interested.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
That is fine. Now, that matter is closed.  

ගරු රනිල් වික්රෙසැංහ ෙහතා (අග්රාොතයුරො සහ ජාතික 
ප්රතිපත්ති හා ආර්ක ක ක ුතුර අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு ெணில் விக்கிெைெிங்க - பிெதை அமைச்ெரும் ததெிெ 

தகொள்மககள் ைற்றும் தபொருளொதொெ அலுவல்கள் அமைச்ெரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
Hon. Speaker, we have to be very careful because this 

is a tender which has not yet been finalized by the 
People's Bank. When, the newspapers publish one full-
page article, it can put the reputation of the Bank in risk. 
So, let the tender process take place and then we can look 
at what happens. Now, the Hon. Minister is having an eye 
on it. But, when different newspapers run on this, on 
which the Hon. Minister has had no complaint, sometimes 
the reputation of the Bank can be at risk.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay. මීය ළඟප,  රු එසා.බී. රිසානායෙ ්හතා. 

 
උුරරු සහ නැ වඟනහිර පළාත්වල 

ආබාධිතවූවන් මුහුණ වදන ගැ ලු : සොජ 

සවිබල ගැන්වීම් හා සුවසාධාන 

අොතයුරොවේ ප්රකාශ්ය 
வடக்கு ைற்றும் கிழக்கு ைொகொணங்களில் 

ைொற்றுவலுவுள்தளொர் முகங்தகொடுக்கும் 

பிெச்ெிமனகள் : ெமூக வலுவூட்டல் ைற்றும் 

நலன்புொி அமைச்ெொினது கூற்று   
PROBLEMS FACED BY THE DISABLED IN 
NORTHERN AND EASTERN PROVINCES: 
STATEMENT BY MINISTER OF SOCIAL 

EMPOWERMENT AND WELFARE  

 
ගරු එසන බී  ිනසානායක ෙහතා (සොජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුවසාධාන අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திெொநொெக்க - ெமூக வலுவூட்டல் ைற்றும் 

நலன்புொி அமைச்ெர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 

 රු ොානායෙතුම්නි,  රු ඩ ලසා ගද් ානන්තැා ්න්තත්රීතුම්ා 

101).0 .11 න රින සාාා ය නිගයෝ  15(1) යපගත් අහපු ගේ 
්ර ානය ටිෙ  රි  ්ර ානය . ්් ගබොගහෝ ගෙටිගයන්ත ිළිබතුමරු 
ගැන්තනේ, ඊප අ  ය ලියිරයිසලි සිය් ල් ්ා එතුම්ාග  අතප 
පත් ෙයන්තනේ.   

ිසග ේෂ්ඨ අ  යතා ඇති පුද් ලයන්ත සවහා රුිළය්  5,000ෙ 
දී්නා   ලබාදී්. ගේ සවහා යාපනගආ ),(91ගැගන  ි් ුේ 
ෙය තිගබන ා  ැැනප 110 ගැගනකුප ත්ි අිළ ගැන්තගන්ත. 

 වුනියාගේ 5,014ගැගන  ි් ුේ ෙයලා තිගබන ා  (14ෙප 
ත්ි ැැනප ගැන්තගන්ත.  

 
ගරු ඩේලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் ததவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
In Jaffna, out of about 6,000 people, they are giving 

money only  to 2,010 people, not to 210 people.  

599 600 



පා්ධලිගේන්තතුම  

ගරු එසන බී  ිනසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திெொநொெக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 
We are giving Rs. 3,000.  
 

ගරු ඩේලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் ததவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
Yes, Rs. 3,000. But, to 2,010 people, not to 210 

people. 

 

ගරු එසන බී  ිනසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திெொநொெக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

I am talking about the whole district. I will give the 
figures district by district. යාපනගආ ි් ුේ ෙයලා 
තිගබන්තගන්ත, ),(91ගැනාි   110ගැගනකුප ගැන ා.  වුනියාගේ 

5,014ගැගන  ි් ුේ ෙයලා තිගබන ා  (14ෙප ගැන ා. 
ිර ලිගනෝ.චිගආ 1,) 1ගැගන  ි් ුේ ෙයලා තිගබන ා  
( (ගැගනකුප ගැන ා. මුලතිේ ල 1,(15ගැගන  ි් ුේ ෙයලා 

තිගබන ා  ) 1ගැගනකුප ගැන ා. ්න්තනායගේ 1,)11  ි් ුේ 
ෙයලා තිගබන ා  අිළ (11ගැගන  කුප ගැන ා. 

ඊළඟප, ස්ෘද්කර සහනාධාය  ය ලබා දී්. යාපනය රිසා්රි ෙගආ 

45,8(0ගැගනකුප ැැනප ගැන ා  (1,(11ගැගන  ි් ුේ ෙයලා 
තිගබන ා. ැැන්ත ගේ සියු ගැනා ිළිබබව  සමීය  ෂ්ඨට ෙපයුතුම   
ෙයලා ි යි. ඒ ා පරි ටෙ ත ෙයලා තිගබන ා. ිරිරි 
ොලගආදී -ඔ ගතෝබ්ධ ් ාසය අ සන්ත  නිසප- ඒ ගත්ීේ ෙයන ා.   

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු ඇ්තිතුම්නි, ඔබතුම්ාප ඒ ග් ඛ්නය table ෙයන්තන 
පුළු න්ත ගන්තැ? 

 

ගරු එසන බී  ිනසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திெொநொெக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

පුළු න්ත.  ඒ ග් ඛ්නය table* ෙයන ා.  

 රු ොානායෙතුම්නි, ග්තුම්ා රුිළය්  5,000 දී්නා  දී් 
 ැන අහලා තිගබන ා.  

පුම ිවය ොලය තුමළ පැ ැති යුැ්ය  ාතා යටය තුමළ උතුමරු 
පළාගත් ිසග ේෂ්ඨ අ  යතා ඇති පුද් ලයන්තග  සංඛ්යා  අගනකුත් 

රිසා්රි ෙ ලප සාග්ල ෂ්ඨ  ිහළ අ ය   න්තනා බ  ිළිබ න්තනා 
අතය, ඔවුන්ත සවහා රුිළය්  5,000 දී්නා  ලබා දී්ප අ  ය ්රියා 
්ා්ධ  අිළ  න්තන ා. 

ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ත සවහා  න ජාතිෙ ්හ ග් ෙේ 
ෝධයාලගයන්ත ග වීේ ෙයුව ලබන උතුමරු පළාගත් ිසග ේෂ්ඨ 

අ  යතා සහිත ්රතිලාීනන්ත සංඛ්යා  හා ැැනප 
බලාගපොගයොත්තුමග න්ත සිටින සංඛ්යා  ග් ඛ්න ත ෙය තිගබන ා.  
එය ් ා ඔබතුම්ාප ලැගබන්තන සලසා න්තනේ. 

ඊළඟප උතුමරු පළාගත් ිසග ේෂ්ඨ අ  යතා ඇති පුද් ලයන්තප 
 ැසිිරිබ පහුමෙේ ලබා දී් සවහා අිළ ැැන්ත සැලැසා්  හැලා 

තිගබන ා. ඒ ිළිබබව ගතොයතුමරුත් ඔබතුම්ාප ලබා ගැන්තනේ.    

එග්න්ත් උතුමරු ්රගද් ගආ ිසග ේෂ්ඨ අ  යතා ඇති ිස ා ිසැයාල 

සිුමන්තප ලැ්ලගපෝල ලබා දී්  ැන ොා ෙය තිගබන ා. ගේ  ැනත් 
අිළ හිතන ා. හැබැි, ගේෙ අැාළ ග න්තගන්ත අධයාපන 
අ්ාතයාං යපි. එගහ් නැත්නේ  පළාත් අධයාපන 
අ්ාතයාං යපි. ඒ අ  ය ගතොයතුමරුත් අිළ ග්හි සවහන්ත ෙය 

තිගබන ා.  

ඒ ිසතය  ගනොග ි. ආබාකරත පුද් ලයන්තප දීපු රුිළය්   40 
 ්න්ත ිසයැේ දී්නා  සවහා පුම ිවය ොලගආ ්රතිපාැන ග න්ත ෙය 

තිබුගණ් නැහැ. ඒෙ අිළ  ි් ලා තිගබන ා. ඒෙප ්රතිපාැන 
ගැන්තන මුැ්  අ්ාතයාං ය එෙඟ ග ලා තිගබන ා. ඒ නිසා එය 
ිරිරි ොලගආ ලබාගැන්තන පුළු න්ත. ඒ ිසතය  ගනොග ි. 

අගනකුත් ්ාසිෙ දී්නා, ව ැයාධාය, නි ාස ආධාය, සා යං 
රැිරයා ආධාය, ්ාසිෙ  කු ඩු දී්නා, අධයාපන ආධාය,  තනි 
්ාිළය පවු්  දී්නා ගේ ා ිළිබබව ිසසාතයත් තමුන්තනාන්තගසේප 

ගැන්තනේ.  
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු ඇ්තිතුම්ා ඒ ඔ ගෙෝ් table*  ෙයන්තන. 
 

ගරු එසන බී  ිනසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திெொநொெக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ඊළඟප, ස්ෘද්කර සහනාධාය ිළිබබව ත්  රු ්න්තත්රීතුම්ා අහලා 

තිගබන ා. ඒ ිළිබබව සමීය  ෂ්ඨට ෙපයුතුම ැැන්ත අ සන්ත. ැැන්ත අිළ 
ඒ ා පරි ටෙ ත ෙයග න යන ා. ඊප පසාගසේ ්රාගද්ය ය 
ග් ෙේතුම්ාත්, අතිග්ධෙ ්රාගද්ය ය ග් ෙේතුම්ාත්, එතැන ින්තන 

සැලුමේ අධය ෂ්ඨතුම්ාත්, මූලසාාාන ස්ෘද්කර ෙළ්නාොයතුම්ාත්, 
ස්ාජ  ගසේ ා නිලධාරිතුම්ාත් පත් ෙයලා තිගබන ා, ගේ ගත්ීේ 
ෙපයුතුම ෙයන්තන. ඒෙ ලබන ්ාසගආ ි ය ෙයන ා. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගබොගහෝ සාතුමතිි. මීය ළඟප,  රු අධයාපන අ්ාතය අිරල 
ිසයා. ොරිය සේ ්හතා. 

 
රජවේ වවදය නිලධාාිනන්වේ සැංගෙවේ 

සාොජිකි න් ිළිනසකවේ ක්රියාකලාපය : 

අධායාපන අොතයුරොවේ ප්රකාශ්ය 
அெெொங்க மவத்திெ அதிகொொிகள் ெங்க 

உறுப்பினர் ெிலெது நடவடிக்மக : கல்வி 

அமைச்ெொினது கூற்று 
CONDUCT OF SOME MEMBERS OF 

GOVERNMENT MEDICAL OFFICERS' 
ASSOCIATION: STATEMENT BY MINISTER OF 

EDUCATION 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාිනයවසම් ෙහතා (අධායාපන 
අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு அக்கில விெொஜ் கொொிெவெம் - கல்வி அமைச்ெர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
 රු ොානායෙතුම්නි, ව ැය රුන්තග  ැරු න්තප පාස්  

අහිමි බ ප ප සමින්ත පුම ිවය ොලය පුයා ිසිසධ ස්ාජ ්ත ාැ 
නි්ධ්ාටය ිරී්ප යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්ය 

උත්සාහ ෙයන ආොයය ැැිරය හැිර වුටා. එග්න්ත් ඔවුන්ත ිසසින්ත 

601 602 

————————— 
*  පසනතකාලවේ තබා ඇත  
*  நூனிமலெத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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උද්ග ෝෂ්ඨට ිරහිපය ැ  අධයාපන අ්ාතයාං ය ිරිරිිළප පැ ැත්  

අතය, ගපෞද් ලිෙ  ්ාග  කී්ධති නා් යප හානි  න ආොයගයන්ත 
ිසිසධ ්ඩ ගපෝසාප්ධ සහ අ ලාැ සිදු ෙයන අයුරු ්ාධය හයහා ැ 
අනා යටය වුටා. පුම ිවය බැාැා ්හජන රිනය ැා උැෑසන 
අධයාපන අ්ාතයාං යප පැමිණි යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  

සං ්ගආ සා්ාජිෙින්ත ිළරිස  යාජොරි ොලගයන්ත පුම  ැ 
අධයාපන අ්ාතයාං ගආ ර ටා ායය තුමළ රැී  සිටිමින්ත ිස ාල 
්ාධය සංැ්ධ නය  සිදු ිරී්ප උත්සාහ ැැරු ා. එග්න්ත් 

ඔවුන්තග  ැරු න්තප ිරසිදු පාසල  ගහෝ ලබා දී්ප අධයාපන 
අ්ාතයාං ය ෙපයුතුම ෙය නැතැි ප සමින්ත ඔවුන්තග  අය ළය 
ස්ධ  සාධායට එෙ  ගලස ස්ාජය ිරිරිගආ හු ා ැැ වී්ප 

ෙපයුතුම ිරී්ප ඔවුහු උත්සාහ ැැරු ා.  

ිසෂ්ඨය භාය අ්ාතයා යයා ගලසත්, ස්ාජ සාධායටය, 
්රජාතන්තත්ර ාැය සහ ස්ානාත්්තා  අ ය ෙයන යහපාලන 
ආණ්ඩුගේ ඇ්ති යයකු ගලසත් පුම ිවය ැා සිදු   සියු සිදුවීේ 
සේබන්තධගයුවත්, ිසග ේෂ්ඨගයන්ත් යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  

සං ්ගආ නිලධාරින්ත ිරිරිපත් ෙයන ග්ෝැනා සේබන්තධගයුවත් 
පැහැරිලි ිළිබතුමය  යගට් ජනතා  ිරිරිගආ තැබී් ්ග  යුතුමේ  
ගලස සලෙන ා. ඒ අුව  ත් පටු ආත්්ා්ධාොමීය  අභිලාෂ්ඨයන්ත 

මුදුන්ත පමුණු ා  ැනී් ග ුවග න්ත යජගආ ව ැය නිලධාරින්ත සිදු 
ෙයන ි් ලීේ සහ ග්ෝැනා ිළිබබව ජනතා පය්ාකරපතයගආ මුදුන්ත 
්්  ෙඩ  න යපා්ධලිගේන්තතුම ය තුමළ සිටිමින්ත ෙරුණු අනා යටය 

ිරී්ප ් ා ෙපයුතුම ෙයන ා.  

 රු ොානායෙතුම්නි, අධයාපන අ්ාතයාං ය තුමළ 
බලහත්ොයගයන්ත බැාැා රින යා්රිගයහි රැී  සිටි ඔවුන්ත ස්සාත 
ලංො පාස්  චිත්ර තය ගආ ජය සංග ත ්රැාගනෝත්ස ගආ ෙපයුතුම 
ැ ෙඩාේලප්  ෙය ැැමුගේ ත් ැරු න්තග  ප්ට  අිති ාසිෙේ 

ග ුවග න්ත අගන  ැරු න්තග  අිතීන්ත උදුයා  න්තනා බ  ත  
දුයපත් පස  ෙයමින්ත. එරින යා්රිය සේපූ්ධටගයන්ත් අධයාපන 
අ්ාතයාං ගආ ර ටා ායය ඇතුමළු පරිරය යජගආ ව ැය 

නිලධාරින්තග  සං ්ය ිසසින්ත සිය භායයප ග න තිබුටා. යාජොරි 
ෙපයුතුම අ සන්ත බැිසන්ත අ්ාතයාං  ගසේ ෙින්ත ර ටා ායගආ 
ිසදුලිය ිසසන්තකර ගෙොප නිග සා බලා ග ොසා තිබුටා. ග්ොවුන්ත 
බලහත්ොයගයන්ත රැී  සිටිගආ එ ැනි පුම බි්ෙි. එහිදී 

අ්ාතයාං ගආ ආය ෂ්ඨා  සවහා අුවයු ත ෙය සිටි සිිස්  
ආය ෂ්ඨෙ බලොගආ නිලධාරින්තප ැ ත්ධජනය ෙයමින්ත, පහය දීේ 
සිදු ෙයමින්ත යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්ගආ නවීන්ත ැ 

ගසොිසා, නලින්තැ ගහේයත් ඇතුමළු ිළරිස  ෙපයුතුම ෙළ ආොයය 
ිළිබබව සා ික අප සතුම  තිගබන ා. ්ාධය හයහා ැ ගේ ෙරුණු 
අනා යටය ගෙරුටා.  

යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්ය ිසසින්ත ගෙොළඹ ජාතිෙ 
ගයෝහලප අයත් LW 0752 ැයන ිවලන්ත යාය අධයාපන 

අ්ාතයාං ය ග ත බලහත්ොයගයන්ත ඇතුමළු ිරී්ප ෙපයුතුම ෙය 
තිබුටා. ග්් ිවලන්ත යාය පැමිණිගආ ගයෝිවගයකු ග න යා් ප බ  
පැ ුම ත්, එ් ිවලන්ත යාය ග න ඒගේ සැබෑ අයමුට යා්රිගආ 

බලහත්ොයගයන්ත රැී  සිටි ිළරිසප ෙෑ -්බී් රැග න ඒ් බ  ්ාධය 
හයහා නිකුත්   ාායාරූප සා ික ැයන ා. ඇමුණු් 1හි ගේ සා ික 

ඔ ගෙෝ් තිගබන ා.  ඇමුණු් 1 ් ් සවාගත* ෙයන ා. 

 රු ොානායෙතුම්නි, අධයාපන අ්ාතයාං යප 
බලහත්ොයගයන්ත ඇතුමළු වී එහි යා්රිය  ත ෙළ ග්් 
ව ැය රුන්ත ිළරිස උත්සාහ ෙගළේ ්ාධය සන්තැ්ධ නය  සිදු 
ිරී්පි. එග්න්ත් අ්ාතයාං  ර ටා ායය තුමළදී  ාතාරය 
ගනෝැතිවී් ගහේතුමග න්ත එ  තැනැත්තිය  ප්ට  ිසජලනයප 

ල    බ  ප සන යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්ගආ ිළරිස 

අධයාපන අ්ාතයාං  ර ටා ායගආ ඇති ිස ාල ජගන්  ිස ෘත 
ගෙොප ුම  පහුමග න්ත රැය පහන්ත ෙයන ආොයය ැැ ග න 
ාායාරූපැ ්ාධය ්ිනන්ත අනා යටය ෙය තිබුටා. එබැිසන්ත ග්ය 
සේපූ්ධට නාපය ජ නිො   බ  පැහැරිලිි. යේ පුද් ලගයකු 

ගයෝගී   ිසප ිවලන්ත යාය  රැග න ආ යුත්ගත් එ් සිද්කරයප 
ආසන්තනත් ගයෝහගලනි. ඒ අුව  ආසන්තනත් ගයෝහ්   න්තගන්ත 
ශ්රී ජය ්ධධනපුය ්හ ගයෝහල සහ තලං ් ගයෝහලි. නමුත්, 

ෙලාන්තතය හැදුණු ගයෝිවගයකු රැග න යා් ප ගෙොළඹ ජාතිෙ 
ගයෝහගලන්ත ිවලන්ත යාය  ග න ඒ් සේබන්තධගයන්ත අප 
අ්ාතයාං  ්ට්පමින්ත පී ෂ්ඨටය  සිදු ෙයන ගලස ගසෞඛ්ය 

අ්ාතයාං යප ැැුවේ දී්ප ෙපයුතුම ෙය තිගබන ා.  

ිසග ේෂ්ඨගයන්ත්  ගෙොළඹ ජාතිෙ ගයෝහගලන්ත ිවලන්ත යාය  
ග න්ත න්තගන්ත නේ, එහි ආයතන ්රධානියාග  අ සයය අ  ය 
 න ා. ග්හිදී ගෙොළඹ ජාතිෙ ගයෝහග්  අධය ෂ්ඨ යයාග  
නිගයෝ ය ඒ සවහා ලැබී තිබුගණ්ැ යන්තන ිළිබබව  ජාතිෙ ගයෝහ්  

අධය ෂ්ඨ යයා පැහැරිලි ෙළ යුතුමි. යජගආ ගද්පළ, ජනතා ග  
මුැ්  ත්ත්න්තප අ  ය ිසකරයප ්ාධය සන්තැ්ධ න සවහා ගයොැා 
 ැනී්ප ිරසිග කුපත් ිඩ ගනොතැබිය යුතුමි. 

 රු ොානායෙතුම්නි, යේ  හරිසි අ සාාා ෙදී නේ, ගපොලීසිය 
හයහා ගසෞඛ්ය ගසේ ා අධය ෂ්ඨ  ජනයා්  යයාග න්ත ිවලන්ත යාය  

ි් ලා සිටිය යුතුමි. අධය ෂ්ඨ යයා ගහෝ ඔහුග  බලය  
 අභිනිගයෝජනය  ෙයන නිගයෝජිතගයකුග  අ සය ඒ  සවහා තිබිය 
යුතුමි. ගේ සිය් ල බැහැය ෙයමින්ත ගේ ෙපයුතුම සිදුවී ඇති බ ප 

ගතොයතුමරු  ා්ධතා වී තිගබන ා. එග්න්ත්  රු ොානායෙතුම්නි, 
ඒ තය්ප අසාධය ්ට්පගේ ගයෝිවගයකු සිටිගආ නේ, එ් ගයෝිවයා 
ගයෝහ්  ත ෙළ යුතුමි. නමුත් එගසේ ගයෝහ්  ත ිරී්  ගේ 

ැ  ා සිදු වී ගනෝැති බ  තහවුරු වී තිගබන ා.  

එග්න්ත්  රු ොානායෙතුම්නි, ග්් සිද්කරගආදී ්ාධය 
ිරිරිගආ ත්න්ත ජාතිෙ ගයෝහග්  සහොය අධය ෂ්ඨ යගයකු බ  
ප සමින්ත හැසිරුණු යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්ගආ ්රසාද් 
යටවීය න්ැති පුද් ලයා ිළිබබව  ැ අප ගසෞඛ්ය අ්ාතයාං යප 

ෙරුණු  ා්ධතා ගෙොප තිගබන ා. ගෙොළඹ ජාතිෙ ගයෝහග්  
සිටින්තගන්ත අධය ෂ්ඨ යගයකු සහ නිගයෝජය අධය ෂ්ඨ යගයකු 
ප්ට  බ  එ් ගයෝහ්  සනාා ෙය තිගබන ා.  යාජ තනතුමරු 

ිරිරිපත් ෙයමින්ත ්ාධය ගනෝඟ යැවී් සහ යජගආ ආයතනයෙ 
කී්ධතිනා් ය ත්  ාසියප ගයොැා  ැනී් ිළිබබව ෙරුණු ගහිබ වී 
තිගබන අතය,  ග් ැනි  ං්ා න්ත ිළිබබව  ැ අප අනා යටය ෙළ 

යුතුමි.  

ආය ෂ්ඨෙ නිලධාරින්තග  යාජොරියප බාධා ෙයමින්ත යජගආ 
ව ැය   නිලධාරින්තග  සං ්ගආ සා්ාජිෙයන්ත හැසිගයන අයුරු 
ැැ ග න වීඩිගයෝ පප සහ එ් ෙරුණු සනාා ෙයමින්ත ඔවුන්ත පළ 
ෙළ අැහසා ලප අැාළ හඬපප ැ අප සතුම  තිගබන ා. එග්න්ත් 

අ්ාතයාං ගආ නිලධාරින්තප ග න්ත   යා  ාල තුමළප ත් යා ඇතුමළු 
ෙය ත් ඔවුන්ත එ් යා ල හුළං ඇය ැැමීය ්ප යේ ිළරිස  ෙපයුතුම 
ෙය ඇති බ  ප සමින්ත ්ාධය ්ර්ායය  ලබා  ැනී්ප ෙපයුතුම ෙය 
තිගබන ා.  

 රු ොානායෙතුම්නි, අධයාපන අ්ාතයාං  පරිරයප 
බලහත්ොයගයන්ත ඇතුමළු   ග්් ිළරිස ත් යා ාහන නතය 
ිරී්ප අ්ාතයාං  නිලධාරින්ත සවහා ග න්ත ෙය ඇති පරිරගආ 

ග්න්ත් අමුත්තන්ත  සවහා ග න්ත ගෙොප ඇති  පරිරය ැ ගයොැා ග න 
තිබුටා. එරින යා්රිගආ ගපොලීසිය සහ ආය ෂ්ඨෙ නිලධාරින්ත  හැය 
ග නත් ිරසිග කු අ්ාතයාං ගආ රැී  ගනොසිටි බ ප ගතොයතුමරු 

ලැබී තිගබන ා. ඒ අුව   රු ොානායෙතුම්නි, ත්න්තග  
ග්ෝප්ධ යා ල හුළං ඇය ඇති බ  පැ සී්ත් ග්ොවුන්තග   
ිවලන්තයා ජ නිො  ග්න්ත් ත ත් ්ාධය සංැ්ධ නය . අධයාපන 

603 604 

————————— 
*  පසනතකාලවේ තබා ඇත  
*  நூனிமலெத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ධලිගේන්තතුම  

අ්ාතයාං ගආ හැිර නේ ඒ සවහා ිළිබ ත හැිර  සා ික ිරිරිපත් 
ෙයන ගලසැ ්ා ඔවුන්තප අභිගයෝ  ෙයන්තනප ෙැ්ැතිි. යේ ිරසි 
අ්ාතයාං යෙ නිලධාරිගයකු ගහෝ එ ැනි ෙඩාේලප් ොරි 

්රියා ෙ ගයදී  ඇත්නේ  ඒ සේබන්තධගයන්ත ගසොයා බැලී්ප ්ා 
සූැානේ. නමුත් පැහැරිලි ් ග්ය නාපය ජ නිො   බ  ්ා  
නැ ත නැ තත් තහවුරු ෙයන්තනප ෙැ්තිි.  යගට් අධයාපන 

ග න්තද්රසාාානයප බලහත්ොයගයන්ත ඇතුමළු වී ත් පටු ගපෞද් ලිෙ 
අභිලාෂ්ඨයන්ත ග ුවග න්ත ෙෑ  සන ග්ොවුන්තග   සැබෑ නිරු ත 
ස්ාජය ිරිරිගආ අනා යටය ිරී් අධයාපන අ්ාතය යයා 

  ගයන්ත ්ා  ිසසින්ත  සිදු ෙළ යුතුම ජාතිෙ  ැැ ත්ෙමින්ත යුත් 
ෝධයය  ගලස  ්් සලෙන ා. සිය  ුජනතා ප ස්ාන අිතීන්ත 
ලබා දී් යහපාලන යජගආ   කී් සහ යුතුමේ බ  ්ා නැ ත 

 තා   ගේ  රු සභා ප අ ධායටය ිරී්ප ෙැ්ැතිි.  

 රු ොානායෙතුම්නි, ගහොයට සිප ගහෝ්ා ්ප ්ාරු   
ව ැය යගයකු ි් ලා සිටිය යුත්ගත් ගහෝ්ා ් ්රගද් යප සමීය ප 
පාසල  වු ත් එ ැනි ව ැය යගයකු ගෙොළඹ යාජකීය ිසැයාලය  
ි් ලා  සිටී් ගෙතයේ සාධායටැැි ්් ගේ උත්තීතය 

සභාග න්ත ්ර ාන ෙයන්තන ෙැ්තිි. ග්ොනයා ල සිප  ුව යඑිබයප 
්ාරු   ව ැය යගයකු ගෙොළඹ යාජකීය ිසැයාලය ි් ලා  
සිටින ා නේ ්ාරු  සහ පාසල අතය සේබන්තධය කු් ැැි ්ා 

නැ ත  තා   ගේ සභාග න්ත ්ර ාන ෙයන්තන ෙැ්තිි. බලංග ොඩ  
සිප ගහෝ්ා ්ප ්ාරු වී ගෙොළඹ යාජකීය ිසැයාලය ි් ලා සිටින 
ව ැය යගයකුග  ි් ලී් සාධායටැ?  රු ොානායෙතුම්නි, 
ගේ උැාහයට ිරහිපය  ප්ටි. මීය ප අැාළ  සියු  ගතොයතුමරු  

සභා ත ිරී්ප ්ා ෙපයුතුම ෙයන ා.  

්  ගහෝ ිළයා ්ාරුවී්  ලැබූ ිසප ගසේ යප යන සාාානගආ 
පාසල  ැරු ාප ලබා දී් සිදු ෙළ යුතුම  වු ත්, ඔවුන්ත රි ිගන්ත 
ෙ ය ගහෝ ්රගද් යෙ ගයෝහලෙප ්ාරුවී්  ලැබූ ිසප ගෙොළඹ 

ගහෝ  ්රධාන න ය ල ඇති ජන්රියත් ජාතිෙ පාස්  11ෙ පත් 
 ඩා අඩු සංඛ්යා   සවහා ත් ැරු න්ත ඇතුමළත් ෙය  ැනී් සවහා 
උත්සාහ ිරී්  ගෙොතයේ යු ති සහ තැ?  

 රු ොානායෙතුම්නි, ්ග  මිත්රගයකු ්ාහප සවහන්ත ෙළ 

ොයටා   ්ා ්ත  ෙයන්තනප ෙැ්තිි. ඔහු  ෘත්තිගයන්ත 
නීතිඥ යගය . ඔහුග  ිළයා  ෘත්තීය දුේරිය ගසේ ෙගය . ්ග  
මිත්රයා පාස්  ොලය තුමළ අ සාාා හයෙපත්  ැඩි සංඛ්යා ෙදී  

ිළයාග  යාජොරි සාාාන ්ාරු ්ත පාස්  )ෙප  ්ාරු වී  
තිගබන ා. ග් ැනි  උැාහයට  ඕනෑ තයේ  යාජය ගසේ ගආ  
ගසොයා ත හැිරි. අිළ යාජොරි සාාාන ්ාරුවීේ  ්ත ැරු න්තප 

පාස්  ලබා ගැන්තගන්ත  ඔවුන්තග  යාජොරි පහුම ිරී් ග ුවග න්ත 
මිසෙ ග න් කුලය  ගලස  ්තුමග මින්ත අනිසි  ය්රසාැ හිමි ෙය 
දී් ග ුවග න්ත ගනොගේ.  

 රු  ොානායෙතුම්නි, යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්ය 
්ාධය ිරිරිගආ ත්න්තග  ැරු න්තප ්ාස න ය   ත වී ඇතත් 

ිරසිදු පාසල  ගහෝ ලබා දී්ප අධයාපන අ්ාතයාං ය 
අගපොගහොසත් වී ඇති බ  ප සන ා. එබැිසන්ත එහි සතය ගතොයතුමරු 
ස්ාජය ිරිරිගආ  අනා යටය  ිරී්  ග ුවග න්ත  රි ිගන්ත  

අතිජන්රිය  පාස්  ත් ැරු න්තප  ලබා ගැන ගලස  ි් ලමින්ත  
ව ැය නිලධාරින්තග   සං ්ගආ ග් ෙේ  නලින්තැ ගහේයත්  ්හතා 
ිසසින්ත  ිරිරිපත් ෙයන ලැ පළමු ගරේණියප ැරු න්ත ඇතුමළත් ෙය 

 ැනී් සවහා   ග් ඛ්නය ්් ඇමුණු්  01   ගයන්ත සවාගත* 
ෙයන්තනප ෙැ්ැතිි.  

 රු ොානායෙතුම්නි, පාස්   යස සේපූ්ධට ෙළ ඕනෑ් 

ැරුග කු ග ැය තබා ග න අධයාපන අිතිය අහිමි ිරී්  යැ . 
ගේ  න ිසප 101)  සය ග ුවග න්ත අග්ල යගට් සියු ැරු න්තප 
පාස්  ලබා දී්ප අධයාපන අ්ාතයාං ය ෙපයුතුම ෙය තිගබන ා. 
ජාතිෙ පාසල  ගේ ා, පළාත් පාසල  ගේ ා  ැරුග කුග  

අධයාපන අිතිය ුමය ිකත ිරී් ග ුවග න්ත පාසල  ලබා දී් 
අග්ල   කී් .  රු ොානායෙතුම්නි, ත්න්තග  පුහු ්ාන්තනය, 
පන්තතිය ආය ෂ්ඨා ිරී් ග ුවග න්ත ත්න්තග  ැරු න්තග  

අධයාපන අිතියත් උදුයා  න්තනා ග් ැනි ආත්්ා්ධාොමීය  
ෙණ්ඩායේ ිළිබබව  සියුගැනාග ් අ ධානය ගයොමු ිසය යුතුමි.  

 රු ොානායෙතුම්නි, ඊගආ පැ ැති ්ාධය සාේ.ාා ෙදී 

යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්ගආ සහොය ග් ෙේ හරිත 
අුත්ග  සවහන්ත ෙළා, අධයාපන අ්ාතයාං ය ඔවුන්තග  
ැරු න්තප පාස්  ලබා දී නැති බ . ඒ  ාග ් ිස ා ිසැයාල 

ආ්ා්ධය රුන්තග  සමිති සේගේලනගආ නිලධාරින්තග , 
ිසනි ා්යොය රුන්තග  සහ ිසග ේෂ්ඨඥ ව ැය රුන්ත යැි ිරයා 
 න්තනා ිළරිසෙග  ැරු න්තප පාස්  ලබා දී ඇති බ ත් ඔහු 
පැ ුම ා.  රු ොානායෙතුම්නි, සාධායට ි් ලීේ ්ත අ  ය 

ලිිළ ග් ඛ්න රැග න පැමිගටන ඕනෑ් නිලධාරිගයකුග  
ි් ලී්  සලො බැලීගේ   කී් අපප තිගබන ා. ඒ  ාග ්, 
අපප යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්ය ිරයා ිසග ේෂ්ඨත් ය  

නැහැ.  රු ොානායෙතුම්නි, ඒ අුව  අිළ ව ැය රුන්තග  
ැරු න්ත 110 ගැගනකුප පාස්  ලබා දී තිගබන ා. නමුත් යජගආ 
ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්යප අධයාපන අ්ාතයාං ය ිසසින්ත 

ගයෝජනා ෙළ පාස්  ්රති ගෂ්ඨේප ෙයමින්ත සාේ.ාා ලින්ත ප ා 
ි ත්  ිවය බ  නිලධාරින්ත ් ා හප ැැුවේ දුන්තනා.  

 රු ොානායෙතුම්නි, ඊගආ පැ ැති යජගආ ව ැය 

නිලධාරින්තග  ්ාධය හමුගේදී ්ාධයගේරිගය   ැැ ත් ්ර ානය  
්තුම ෙළා. ඔහු ඇහු ා, යඇි, ගේ  ව ැය රුන්තග  ැරු න්තප ුමිළරි 
පාස්  ප්ට  ලබා ගැන ගලස ි් ලන්තගන්ත?ය ිරයලා. එිසප එ් 

සං ්ගආ සහොය ග් ෙේ යයා ලබා දුන්ත ිළිබතුමගයන්ත යජගආ 
ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්ගආ නිරු ත සිය් ලන්තප් 
අනා යට වුටා. ඔහු පැ ුම ා, යගේෙ  ෘත්තිය සමිතිය . අග්ල 
සා්ාජිෙගයෝ අගපන්ත ි් ලීේ ෙයන ා. ඒ ි් ලීේ අිළ අධයාපන 

අ්ාතයාං යප ගයොමු ෙළා් ඔවුන්ත ඒ සවහා ිළිබතුමරු ලබා දී්ප 
බැී  සිටින ා.ය ිරයලා.  රු ොානායෙතුම්නි, ඔවුන්තග  
සා්ාජිෙයන්ත ඔවුන්තග න්ත ිය-හව ි් ුග ොත්, ඔවුන්ත ඒ 

ගයෝජනා ත් අපප ිරිරිපත් ෙයාිස. ඔවුන්තප අුව  අප ඔවුන්තප ිය-
හව ලබා දී්පත් බැී  සිටිය යුතුමි. ගේ අසාධායට, අයු ති සහ ත 
ි් ලීේ ලප අපප සාධනීය ්රති්ාය ැ  න්තන පුළු න්තේ  

නැහැ.  

යහ පාලන යජගආ අධයාපන අ්ාතය යයා ගලස 
්රජාතන්තත්ර ාදී අධයාපන යපා  , අධයාපන ක්ර්ගේැය  ගේ යප 

තුමළ බිහි ිරී් ග ුවග න්ත ෙැප ග න බ  ්ා නැ ත නැ තත් 
අ ධායටය ෙයන්තන ෙැ්ැතිි. අප බිහි ෙගළේ යහ පාලනය  මිස 
ආත්්ා්ධාොමීය  ව ැය රුන්තග  අභි්තා්ධා ිටු ෙයන  හ්  
පාලනය  ගනො න බ  ්ා සිහිපත් ෙයන ා. ඔවුන්තග  

ි් ලීේ ල ඇති හාසයජනෙ ෙරුට  න්තගන්ත ඔවුන්තග  
ෙැ්ැත්ගත් අුව ිළිබග ළ අුව  පාස්  තුමන  ිරිරිපත් ෙය 
තිබී්ි. ගෙොළඹ යාජකීය ිසැයාලය ත් ැරු ාප ලබා ගැන ගලස 

ි් ුගේ නැති බ  පුන පුනා ිරයන යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  
සං ්ගආ නිලධාරින්තග  සැබෑ තත්ත් ය ග්් ග් ඛ්න හයහා 
ගහොඳින්ත ගහිබ  ග න ා. ග්් ග් ඛ්නයප අුව  පළමු ගරේණියප 

ළමුන්ත ඇතුමළත් ෙය  ැනී් සවහා අය ළ ෙයන නිලධාරින්ත 11 
ගැගනකු අයදුේ ෙය තිගබන්තගන්ත ගෙොළඹ යාජකීය ිසැයාලයි. 
ඔවුන්තග න්ත 1) ගැගනකුග  ගැ න ෙැ්ැත්ත තිගබන්තගන්ත 

ගෙොළඹ ආනන්තැ ිසැයාලයපි. ොන්තතා පාස්   තගහොත් 14 
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[ රු අිරල ිසයා. ොරිය සේ  ්හතා] 

————————— 
*  පසනතකාලවේ තබා ඇත  
*  நூனிமலெத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



101)  සැ්ලතැේබ්ධ  20  

ගැගනකු ි් ලා සිටින්තගන්ත ගෙොළඹ ිස ාො ිසැයාලයි. 11 

ගැගනකු ි් ලන්තගන්ත ගෙොළඹ සිරි්ාග ෝ බාලිො ිසැයාලයි. ගේ 
පළමු න ගරේණියප අැාළ  ප්ටි. ගෙොළඹ යජකීය, ආනන්තැ, 
ිස ාො  ්හුව ය ධ්ධ්යාජ, ිරංසාවුඩ්, ්හා්ායා, උසසා බාලිො  
කුරුටෑ ල ්ලියගද්  ිළරිමි, කුරුටෑ ල ්ලියගද්  බාලිො  

 ා් ල රි්.්න්තඩ්,  ා් ල ්හින්තැ  ්ාතය ුමජාතා  ාග  පාස්  
ිසතයි ඔවුන්ත බලාගපොගයොත්තුම ග න්තගන්ත. ඊප අැාළ  ැරු න්ත 111 

 ගැගනකුග  ගතොයතුමරු ඇතුමළත් ඇමුණු් 05 ්් සවාගත* 

ෙයන ා. ගේ පළමු න ගරේණියප අැාළ  ප්ටි.  

 රු ොානායෙතුම්නි, ඊළඟ ගස් ල් තිගබන්තගන්ත අතය්ැැ 
ගරේණි සවහා ැරු න්ත ඇතුමළත් ිරීගේදීි. එ් ගතොයතුමරු ඇතුමළත් 

ග් ඛ්නය ඇමුණු් 0( ගලස ්් සවාගත* ෙයන ා.  

අතය්ැැ ගරේණි සවහා ැරු න්ත ඇතුමළත් ිරීගේදී 4 සහ ) 
ගරේණි ලප ැරු න්ත ඇතුමළත් ිරීගේ හැිරයා   අපප නැහැ. 

නමුත් ඔවුන්ත ඒ සවහාත් ි් ලීේ ෙය ති ගබන ා. අතය්ැැ ගරේණි 
සවහා ැරු න්ත ඇතුමළත් ිරීගේදී සිදු  න ූෂෂ්ඨට සහ අක්රමිෙතා 
ිළිබබව  ්් ෙරුණු ගහිබ ෙයන්තන සූැානේ. ගෙොළඹ යාජකීය 

ිසැයාලයප ි් ුේ ෙගළේ නැහැ ිරයා ිරේ ාප ඔවුන්ත ලබා දුන්ත 
ග් ඛ්නයප අුව  101)  සග්ධදී ගෙොළඹ යාජකීය ිසැයාලයප 
සිුමන්ත 11  ගැගනකු ඇතුමළත් ෙය  න්තනා ගලස ඔවුන්ත අධයාපන 

අ්ාතයාං ගයන්ත ි් ලා තිගබන ා. ආනන්තැ ිසැයාලයප ළමුන්ත ( 
ගැගන , ිස ාො ිසැයාලයප ළමුන්ත 8 ගැගන  ආදී   ගයන්ත 
ජන්රිය පාස්  1   සවහා ැරු න්ත 41 ගැගන  ඇතුමළත් ෙයන 

ගලස ඔවුන්ත අගපන්ත ි් ලා තිගබන ා.   රු ොානායෙතුම්නි, 
සාධායට ි් ලී්  ෙය තිගබ් නේ, ඒ සවහා අධයාපන 
අ්ාතයාං යප හැිර ආොයගයන්ත ිළිබයේ ලබා දී් අග්ල 

යුතුමේ . නමුත් ිළිබ ත හැිර ග් ඛ්න ිරිරිපත් ෙයන්තනප 101) 
අග ෝසාතුම ්ස 18  න රින  න ිසපත් යජගආ ව ැය 
නිලධාරින්තග  සං ්ය අගපොගහොසත්   බ  ්ා ග්් උත්තීතය 
සභා ප ැන්ත න්තන ෙැ් ැතිි.  

ගේ තිගබන්තගන්ත පුම ිවය අ ග ෝසාතුම ්ස 18  ැනි ්රහසාපතින්තැා 
රින යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්ගආ නිලධාරින්ත ිසසින්ත 
අධයාපන අ්ාතයාං යප පැමිට ග නසා ෙයන ලැ ඔවුන්තග  

ගතොයතුමරු ඇතුමළත් ප්රිො  . එය ඇමුණු් 04   ගයන්ත ්් 

සවාගත* ෙයන ා. 

්ා ත ත්  ැැ ත් අනා යටය  සිදු ෙයන්තනප සූැානේ.  

යජ ගආ ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්ය ත්න්තග  සා්ාජිෙයන්ත ත් 
ගනෝඟ ය මින්ත එහි නිලධාරින්තග  අ  යතා ප්ට  ිටු ෙය 
 න්තනා බ ප පැහැරිලි සා ික අප සතුම  තිගබන ා.  රු 

ොානායෙතුම්නි, යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්ය ි් ලා 
සිටින්තගන්ත, පාස්  ල ඇති පුය්ලපාඩු ිළිබබව  ඔවුන්තප ැැුවේ ගැන 
ගලසි. ඔවුන්තග  සා්ාජිෙයන්ත සිය ෙැ්ැත්ත ්ත පාස්  අයදුේ 

ෙය තිබුටැ, ිහළ නිලධාරින්තග  ෙැ්ැත්ත ්ත අ්ාතයාං ය 
ිසසින්ත ලබා ගැන පාස්  ව ැය රුන්ත අතය ගබැා දී්ප හැිර බ  
ඔවුන්ත ප සන ා. ගේ ෙ ය  ෘත්තීය සමිතිය ැ? ගේ ිළිබබව 

ගතොයතුමරු රැස  ැැන්ත අනා යට  ග මින්ත තිගබන ා. යජගආ 
ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්ගආ නලින්තැ ගහේයත් ්හත්්යා 
ිබ්බා මු  ්රගද් ගආ පරිංචිෙරුග  . නමුත් ඔහු ගපෞද් ලිෙ 
ෙරුට  ්ත ්ෑතෙදී ෙඩුග ල ්රගද් ගආ පරිංචියප පැමිට 

තිගබන ා.  ව ැය රුන්තග  ැරු න්තප යාජොරි සාාාන ්ාරුවීේ 
්ත පාස්  හිමිිසය යුතුම බ ප අැ ෙෑ  සන නලින්තැ ගහේයත් 

ත්න්තග  පුත්රයා යාජකීය ිසැයාලයප ඇතුමළත් ෙය  න්තගන්ත හුගැ  

යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්ගආ ග් ෙේ ුරයය ැැී් 
උපගයෝිව ෙය ග නි. 

ඒ, එ් සං ්ගආ සා්ාජිෙයකුප ලැබුණු ත ත් අ සාාා   
අනිසි ගලස ගයොැා  නිමින්ත බ ප ග්ෝැනා   එ් ල වී තිගබන ා. 

ඔන්තන ඕෙි  රු ොානායෙතුම්නි, යජගආ ව ැය 
නිලධාරින්තග  සං ්ගආ ඇත්ත් තත්ත් ය.  

යජගආ ව ැය නිලධාරින්ත ඔවුන්තග  ැරු න්ත ප්ට  

ජන්රියත් ජාතිෙ පාස්  ලප ඇතුමළත් ෙය  ැනීගේ 
උත්සාහගආදී, ්න්තද්රිො බණ්ඩායනායෙ කු්ායතුමං  ්ැතිනිය 
අධයාපන අ්ාතය ුරයය ැයන ස්ගආදී එනේ, 1004  සග්ධදී 

එ ෙප ගසෞඛ්ය අ්ාතය ුරයය ැැරූ නි්්  සිරිපාල ැ සි්  ා ්හතා 
ිසසින්ත ව ැය රුන්තග  ැරු න්ත යජගආ පාස්  ලප ඇතුමළත් ිරී් 
සේබන්තධගයන්ත ිරිරිපත් ෙයන ලැ අ්ාතය ්ණ්ඩල ප්රිො ප 

ලබා දුන්ත ෙැබිනට් තීයටය සේබන්තධගයන්ත ්ාධය සාේ.ාා ඔසාගසේ 
ෙරුණු ි රිරිපත් ෙයන ා. 

එ් ෙැබිනට් ප්රිො   ඇමුණු් 0) ගලස ්ා ගේ ග්ොගහොගත් 

සවාගත* ෙයන අතය, එහි ිරසිදු තැනෙ ජන්රියත් ජාතිෙ පාස්  

ව ැය රුන්තග  ැරු න්ත ග ත ලබා රිය යුතුම යැි  අනි ා්ධය 
ගෙොප ැ  ා නැහැ. . 

එහි ැැ ග න්තගන්ත, 

* ව ැය නිලධාරියා ගසෞඛ්ය අ්ාතයාං ගආ සාාාන ්ාරු 
බලධාරියා ිසසින්ත නේ ෙයන ලැ පළාතෙප සාාාන ්ාරු 
ලබා තිබී් 

* ි් ුේ ෙයන ලැ ජාතිෙ පාසල සහ ව ැය නිලධාරියා 
ගසේ ය ෙයුව ලබන ව ැය ආයතනය එේ පරිපාලන 
පළාත තුමළ ිළහිපා තිබී  ්

ආදී ෙරුණු ්ත ව ැය රුන්තග  ැරු න්ත සවහා පාස්  
ි් ලා සිටී්ප ඔවුන්තප හැිරයා   ඇති බ ි. 

මීය ප අ්තය , ැරු න්ත ඇතුමළත් ිරී් සවහා ඒ  න ිසප නිකුත් 

ෙය තිබූ 15/1005 න්ැති 1005.04.15 රිනැති ්ක්රග් ඛ්ය අභිභ ා 
යෑ්  සිදු ගනොෙයන ගලසැ එහි ැ  ා තිගබන ා. 

මීය ප අ්තය  අධයාපන අ්ාතය යයාග  නිී ෂ්ඨටැ එ් 
ෙැබිනට් ප්රිො ප ඇතුමළත් ෙය ඇති අතය ව ැය රුන්තප 

ග්න්ත් සාාාන ්ාරුවීේ සහ ිසගද් තවී පැමිණීේ ්ත පාස්  
ිළිබබව  ැපු  සියු යාජය ගසේ ගආ නිලධාරින්තප ගපොදුගේ 
බලපැ ැත්ග න්තන  බ  සවහන්ත  න ා. 

එග්න්ත්, ිරසිදු පාසලෙ පළමු ගරේණිගආ සිප සියු ගරේණි 
ළමුන්තග න්ත ිළී ප තින අතය, අතය්ැරි ගරේණි සවහා (0 සී්ා  
ගනොි  ් ා සිුමන්ත ඇතුමළත් ගනොෙළ යුතුම බ ැ එහි ැ  ා 

තිගබන ා.  

එහි ැ  ා ඇති අති ින්ත්  ැැ ත් ෙරුට  න්තගන්ත, ගසෞඛ්ය 
අ්ාතයාං ය ත් සාාාන ්ාරුවීේ ක්ර්ගේැය ජන ාරි ්ස මුලදී 

අ සන්ත ෙය එ් ගතොයතුමරු අධයාපන අ්ාතයාං යප ලබා 
ගැන්තගන්ත නේ, ජන්රිය පාස්  ල පුය්ලපාඩු ්ර්ාටය  ප තින්තගන්ත 
නේ, ඒ ිළිබබව ්රමුඛ්තා අුවිළිබග ළ ්ත ෙපයුතුම ෙළ හැිර බ ි. 
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————————— 
*  පසනතකාලවේ තබා ඇත  
*  நூனிமலெத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පසනතකාලවේ තබා ඇත  
*  நூனிமலெத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ධලිගේන්තතුම  

යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්ය සවහන්ත ෙයන 
ආොයයප ඔවුන්තග  ැරු න්ත  යාජ සහ ආත්්ා්ධාොමීය  වු ්නා  
පැනේ ෙය  නිමින්ත පාස්  ලප ඇතුමළත් ෙය  ැනී් සවහා එ් 

ෙැබිනට් ප්රිොග න්ත ිරසිදු අ ො ය  සලසා නැත. එබැිසන්ත, 
1004  සග්ධදී ිරිරිපත් ෙය ඇති ෙැබිනට් ප්රිො  පැනේ ෙය 
 නිමින්ත යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්ය ිසසින්ත ත්  ාසි 

්රගයෝජන සවහා ෙරුණු ිසෙෘති ිරීේ ල ගයගැන අයුරු 
පැහැරිලිි. 

යේ යාජය නිලධාරියකු යාජොරි අ  යතා ්ත ිසකර්ත් සාාාන 

්ාරුවී්  ලැබූ ිසප ඔවුන්තග  ැරු න්ත ග ුවග න්ත ුමදුුම පාසල  
ලබා දී් ඔවුන්තග  යාජොරි පහුම  සහ ෝධය ෂ්ඨ්භා ය 
ආය ෂ්ඨා ිරී් ග ුවග න්ත සිදු ගෙගයන්තන . අ්ාතය යයා 

  ගයන්ත ්් ඒ සේබන්තධගයන්ත එයප ිරසිගසේත් ිසරුද්ධ  න්තගන්ත 
නැහැ. නමුත් ග්හිදී ්ා ිසසින්ත ්රො  ෙළ යුතුම  ැැ ත් ෙරුට  
තිගබන ා. එනේ, යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්ය ිසසින්ත 
අ ධායටය ෙය ගපන්ත න සාාාන ්ාරුවීේ ලප අැාළ පාස්  ලප 

ළමුන්ත ඇතුමළත් ිරීගේ ලැි සාතුම ැ අති ින්ත් ්ර ානොරි සහ 
පැනේ ිසයහිත ලැිසාතුම   බ ප තහවුරු වී තිගබන ා. 

 රු ොානායෙතුම්නි, 101)  සය සවහා පළමු ගරේණියප 

ැරු න්ත ඇතුමළත් ිරීගේදී යජගආ ගසේ ගආ සාාාන ්ාරුවීේ ලබා 
එන නිලධාරින්ත සවහා සියයප (ෙ ්රති තය  ග න්ත ෙය 
තිගබන ා. එග්න්ත් යාජොරි අ  යතා ්ත ිසගද්  තවී 

පැමිගටන නිලධාරින්තග  ැරු න්ත ග ුවග න්තැ සියයප එෙෙ 
්රති තය  ග න්ත ෙය තිගබන ා. මීය ප අ්තය  ආරි ශිෂ්ඨය පැන් 
්ත ගහෝ සගහෝැය පැන් ්තැ ව ැය රුන්තග  ැරු න්තප පාස්  

සවහා ි් ුේ ෙළ හැිරි. නමුත් ැැන්ත ග්ොවුන්ත ්ප බලෙයන්තගන්ත 
ළමුන්ත ඇතුමළත් ිරීගේ ්ක්රග් ඛ්ගආ ි් ලීේ අභිභ මින්ත නීති 
ිසගයෝකර ගලස ෙපයුතුම ෙයන ගලසි. 

2016  සය සවහා පළමු ගරේණියප ළමුන්ත 111ගැනකු ඇතුමළත් 
ෙය  න්තනා ගලස යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්ය ිසසින්ත 
ි් ලා තිබුටා.  

 රු ොානායෙතුම්නි, මින්ත 1) ගැනකු ප්ටි, 101(, 1014, 

101) යන  ්ධෂ්ඨ ලප අැාළ සාාාන ්ාරුවීේ සහ ිසගද්  තවී 
පැමිණීේ සිදු  තිබුගණ්. ගසුම සියු ි් ලීේ 100   සග්ධ සිප 
1015  සයප අයත් ි් ලීේ. 100   සග්ධදී ගෙොගහේ ගහෝ තැනිරන්ත 

ත ත් තැනෙප ්ාරු වුණු ව ැය යයකුග  ැරු කුප අිළ 
පාසල  ලබා ගැන්තගන්ත ග්ොන පැන්  යපගත්ැ?  

 රු ොානායෙතුම්නි, පුම ිවය ොලගආ ගෙොන්තැ පට නැතුම , 

ත් ත්න්තප ඕනෑ ිසකරයප ගද් පාලන බලය ආය ෂ්ඨා ෙය  න්තන, 
ස්ාජ බලපෑේ ෙණ්ඩායේ  ිරයා  න්තනා ගේ  ාග  
ආත්්ා්ධාොමීය  ිළරිසා ත්න්තප නේ්ා  න්තන, ඇතැේ 

ගද් පාලනඥයන්ත ෙයපු තෙතීරු ්රියා ල ්රතිලල ත්ි ඔවුන්ත අැ 
පූ්ධ ාැ්ධ ය  ෙය ග න තිගබන්තගන්ත.   

2016 අවුරුද්ගද් අතය්ැරි ගරේණි සවහා ළ්ින්ත 1)8 ගැගන  
ඇතුමළත් ෙය  න්තන ිරයලා යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්ය 
අපප බල ෙයන ා. ්ා ිරයන්තන ෙැ් ැතිි, 101(, 1014  සය තුමළ 

ඔවුන්තග ුවත් සාාාන ්ාරු ලබා පැමිණි ව ැය රුන්ත සංඛ්යා  
1   ිසතයි ිරයලා. ිතුමරු 1(1ේ 100  ිවන්ත 1015  සය ැ  ා 
්ාරු වීේ ගහෝ ිසගද්  ත  පැමිණීේ සිදු ෙළ අය. 

 රු ොානායෙතුම්නි, අපප සලො බලන්තන පුළු න්ත  සය 
ගැෙෙ සාාාන ්ාරුවීේ ප්ටි. ගේ අයප ඕනෑ ඕනෑ ිසකරයප 

නපන්තන, ගේ යගට් සා්ානය ජනතා ග  ැරු න්තග  අධයාපන 

අිතිය ිසනා  ෙයන්තන ් ් සූැානේ නැහැ.  

ග්ොන ගද් වුටත් සාධායට ි් ලී්  ෙය තිගබන ා නේ එ් 
ි් ලීේ සලො බලා හැිර පාස්  ලබා ගැන්තන අිළ ෙපයුතුම ෙළා. 
යාජකීය, ආනන්තැ, ිස ාො, ඩී.එසා, ධ්ධ්යාජ, ිරංසාවුඩ්, කුරුටෑ ල 

්ලියගද් , බාලෙ- බාලිො පාස්  නැති වුටත් ්හානා්, 
සිරි්ාග ෝ, පන්තනිිළටිය ධ්ධ්පාල, ිසිපතන,  ා් ල ධ්ධ්ාග ෝෙ, 
 ා් ල ගද් ානන්තැ, ගහොයට ත ිකලා  ාග  පුය්ලපාඩු තිගබන 

පාස්  ලබා ගැන්තන අිළ ෙපයුතුම ෙය තිගබන ා. ඒ අුව  යජගආ 
ව ැය නිලධාරින්තග  ව ැය සං ්ය ඇතුමළු ව ැය රුන්ත 110 
ගැනකුග  ැරු න්තප පාස්  ලබා දී්ප අිළ ෙපයුතුම ෙළා.  

නමුත් යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්ය ඔවුන්තප ලබා 
දුන්ත පාස්  භාය ගනො නිමින්ත රිිවන්ත රි ප් ජන්රියත් ජාතිෙ 
පාස්  ටිෙ ි් ුේ ෙයමින්ත ින්තන ා. අප ඔවුන්තප ලබා දුන්ත පාස්  

ිළිබබව ග් ඛ්නය  ඇමුණු් 0  ගලස සවාගත* ෙයන ා.   . 

 රු ොානායෙතුම්නි, සා් ානය ජනතා ග  ැරු න්තග   
ග ොිසයන්තග , ෙේෙරු න්තග , අගන   ෘත්තීන්ත ල ගයගැන 

්ේිළයන්තග  ැරු න්තග  අධයාපන අිතිය ආය ෂ්ඨා ිරී් 
ග ුවග න්ත ්ා ෙැප  න එෙ  ළ  න්තන ොප ත් බැහැ.   රු 
ොානායෙතුම්නි, ඒ  ාග ් ග් ැනි අසාධායට ි් ලීේ සිදු 

ෙයමින්ත, අ්ාතයාං   ප ෙය  ්ාධය සන්තැ්ධ න ප ත් මින්ත, 
්රජාතන්තත්ර ාදී ස්ාජ ක්ර්ය  තුමළ   ජනතා ග න්ත ්රති ගෂ්ඨේප 
ග ලා  ස්ාජ ජාලා ලින්ත බැප ොලා  ෙහළ ග ොඩප ිසසිග ලා 
සිටින ගේ යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්ය ිසසින්ත ගැිස රු 

 ාග  ින්තන ව ැය රුන්තග ත් කී්ධති නා්ය ගෙගළසන එෙ 
 ැන ්ා ෙන ාටු  න ා.  

ත්න්තග  සං ්ගආ සා්ාජිෙයන්තප යජගආ ව ැය 

නිලධාරින්තග  සං ්ගයන්ත SMS එෙ  ය න ා.  රු 
ොානායෙතුම්නි, ඒග  තිගයන ා, යMinister Akila has 
launched a well-planned media campaign including FB to 

tarnish the image of GMOA based on schooling issue. You 
are expected to counter."   

ඒ ිරයන්තගන්ත යඇ්ති අිරල අග්ල ්රතිරූපය ිසනා  ෙයන්තන 

ගේ පාස්  ්ර ානය උපොී ෙය  නිමින්ත ස්ාජ ජාල ග බ් අඩිස 
හයහා ිස ාල ්ාධය  යාපායය  ග න යන ා, ඒෙප ිසරුද්ධ  
්රති්රහාය එ් ල ෙයන්තනය ිරයන එෙි.  

 රු ොානායෙතුම්නි, ්ප ගේ සවහා ෙැේග්ලන්ත එෙ  

ෙයලා, පහය එ් ල ෙයන්තන අ  යතා   නැහැ. ගේ ඇත්ත 
ෙරුණු ැිරන බුද්කර්ත් ජනතා  ඒෙ ැන්තන ා. ඔවුන්ත ගේ 
අසාධායටෙේ ලප එගයහි  ත්න්තග  ්තය ිරිරිපත් ෙයන එෙ 

සිදු ෙයන ා්ි.  

 රු ොානායෙතුම්නි, එ සත් ජාතිෙ ප ෂ්ඨ ්න්තත්රී අග්ල 
ආ වගබෝධ ්ායසිංහ ්හතා ස්ඟ යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  

සං ්ය සිදු ෙළ සාේ.ාා   අතය ාගආ දී එහි සභාපති පාගැනිය 
්හතා ිරයල තිගයන ා, ය අිළ අිරලප පාඩ්  උ න්ත න ා, 
බලා මුගෙො, අිළ ිසාසයහප ෙයන ගද්ය ිරයලා. ්් පාගැනියප 

ගනොග ි, පාගැනිය ්හත්තයප ිරයන ා ත්න්තග  සං ්ගආ 
සා්ාජිෙයන්තපත්  ංගු  හලා, ඔය යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  
සං ්ගආ ිහළ නිලධාරින්ත  යාජ ගතොයතුමරු ිරිරිපත් ෙයලා 

609 610 

————————— 
*  පසනතකාලවේ තබා ඇත  
*  நூனிமலெத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

[ රු අිරල ිසයා. ොරිය සේ  ්හතා] 



101)  සැ්ලතැේබ්ධ  20  

ත්න්තග  ැරු න්ත ුමිළරි් පාස්  ලප ඇතුමළත් ෙයපු ආොයය 

 ැන ්් ගහිබ ෙයන බ .  

 රු  ොානායෙතුම්නි, ්් ගේ ග් ඛ්නය ඇමුණුේ අංෙ 08 

ගලස  සවාගත* ෙයන ා. 

2011 අවුරුද්ගද් ත්න්තග  පුත්රයා  ගෙොළඹ යාජකීය 
ිසැයාලයප ඇතුමළත් ෙය  න්තන ගබොරු ගතොයතුමරු ිරිරිපත් ෙයපු 
පාගැනිය, 1011දී ගැ ැනි පුතා යාජකීය ිසැයාලයප ැා න්තන න්ත් 
ග නසා ෙය  ත්ත ආොයය ිළිබබැ ගතොයතුමරු ්් ගේ  රු සභා ප 

ිරිරිපත් ෙයන ා. යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්ගආ 
සභාපති යයා 1011  සග්ධ දී අංෙ  4, පි්ල ගයෝඩ්, ගෙොළඹ 04 
ලිිළනගආ පරිංචි ග ලා ිැ ග න ගෙොළඹ යාජකීය ිසැයාලයප 

ත්න්තග  ැරු ා ඇතුමළත් ෙයන්තන උත්සාහ ෙයන ා. නමුත් එ් 
උත්සාහය  ය්ධා   තැන ඔහු ත ත් උපක්ර්ය  ගයොැා ග න 
ැරු ා ආනන්තැ ිසැයාලයප ඇතුමළත් ෙය ග න තිගබන ා.  

 රු ොානායෙතුම්නි, ්හා ගලොකු ප පායේ බාන ගේ 
 ෘත්තීය සමිති සභාපති යයා 1011 අවුරුද්ගද් ගෙොළඹ යාජකීය 
ිසැයාලයප ත්න්තග  ගැ ැනි ැරු ා ඇතුමළත් ෙය  ැනී්ප උත්සාහ 

ෙයද්රි නගේ අ  මුල ්ාරු ෙය  ත් බ පත් ගතොයතුමරු තහවුරු වී 
තිගබන ා. ඔහුග  ගැ ැනි පුත්රයා ගෙොළඹ යාජකීය ිසැයාලයප 
ඇතුමළත් ෙය  ැනීගේදී පාගැනිය, ඔහු ග  න් ලබා ගැන්තගන්ත 

යබී.එසා.එේ.එේ.එන්ත.බී. බණ්ඩායය ගලසි.  රු ොානායෙතුම්නි, 
 එහිදී ඔහු  යාජ ලිිළනයකුත් ගයොැා  න්තන ා. ගෙොළඹ පගහේ පි්ල 
ගයෝඩ් ල පරිංචි ග ලා හිටිය පාගැනිය, හිටි හැටිගආ් 15/1/ඒ, 
්ා් සා ගේ, ගෙොළඹ 5 ලිිළනයප ්ාරු ග න ා. ැැනප ැරු ා 

 ි ග න  න්තගන්ත පසා ැනි ගරේණිගආි. එ් ැරු ාග  1,5,( 
ගරේණි ල ගතොයතුමරු,  ගැ්ේිළය  පරිංචිය ඇතුමළු ිසසාතයැ 
අසාාාන ත ිරී්ප ෙපයුතුම ෙය ඇති බ ප අපප ගතොයතුමරු ලැබී 

තිගබන ා.  

 රු ොානායෙතුම්නි, ිසගද්  පැන් ්ත ත්න්තග  ැරු ා 
ගෙොළඹ යාජකීය ිසැයාලයප ඇතුමළත් ෙය  න්තන අයදුේ ෙයපු 

පාගැනිය, ලකුණු  0 සේපූ්ධට ෙයපු ආොයය සේපූ්ධටගයන්ත් 
නීති ිසගයෝධී බ  ගහිබ වී තිගබන ා. ග්යි යජගආ ව ැය 
නිලධාරින්තග  සං ්ගආ සැබෑ තත්ත් ය. මීය ප අ්තය  පාගැනිය 

සිදු ෙයන ලැ ශිෂ්ඨයත්  මුැ්   ං්ා , නිසි ආොයගයන්ත ිසගැසා 
පුහුණු  ලබා ගනොපැමිට ිසග ේෂ්ඨඥ ව ැය යගයකු ගලස සහතිෙ 
වී්,  යාජ ගතොයතුමරු ිරිරිපත් ෙයමින්ත ැරු න්ත පාස්  ලප 
ඇතුමළත් ෙය  ැනී් ඇතුමළු ග්ෝැනා රැස  ගේ  ෘත්තීය සමිති 

සභාපති යයාප එ් ල වී තිගබන ා.  රු ොානායෙතුම්නි, 
ව ැය රුන්ත්ි අපප ගේ ගතොයතුමරු ලබා ගැන්තගන්ත. ැැන්ත ගේ 
සං ්ය අපප අපහාස ෙයන්තන පපන්ත අයග න තිගබන ා. 

ත්න්තග  න් සවහන්ත ෙයලා, ඒ   කී් අයග න 
ගපෝසාපයය  ත්  හන්තන බැරි ගේ ෙණ්ඩාය් අැත් සාාාන 
කීපයෙ ්ඩ ගපෝසාප්ධ  යාපායය  රියත් ෙයලා තිබුටා. න් ත් 

ැ්න්තන තයේ ඔවුන්ත ප ගෙොන්තැ  නැහැ,  රු ොානායෙතුම්නි. 

රින  ඔවුන්ත අධයාපන අ්ාතයාං ය ිරිරිිළපප ඇිසත්  යමුැලප 
ිවජු අධයාපන ඇ්ති ග ැය ය ුවය ිරයලා සපන්ත පාධය  ිරිරිපත් 

ෙළා, ත ත් සපන්ත පාධ එ ෙ. අධයාපන අ්ාතයාං ගආ 
ග් ෙේ යයා ඒ ග්ොගහොගත් ිස්සා තිගබන ා, යඇි, ග්ගසේ 
පැනේ ිසයහිත අපහාස සිදු ෙයන්තගන්ත?ය ිරයලා. එිසප එහි ග් ෙේ 

නලින්තැ ගහේයත් ්හතා ලබා දුන්ත ිළිබතුමය ්් ගේ  රු සභා ප 

ිරයන්තන ෙැ් තිි,  රු ොානායෙතුම්නි. යඅිළ  ෘත්තීය සමිතිය  

ගන්ත ග් ෙේතුම්ා. අිළ ිතින්ත  ෘත්තීය අය ළය තුමළ ිසිසධ සපන්ත 
පාධ ිරයන ා. ඒ ාප එ්.්ය ෙලබල ග න්තන ඕනෑ නැහැ.ය ඔන්තන 
ඕෙි ඔහු ලබා දී තිබුණු ිළිබතුමය. 

 රු ොානායෙතුම්නි, ්් ගද් පාලනඥයකු ගලස ගෙොමිසා 

 හන, ූෂෂ්ඨට, අක්රමිෙතා ලප සේබන්තධ පුද් ලයකු ගනො න බ  
ගේ  රු සභා ප සිහිපත් ෙයන්තන ෙැ්තිි. ඒ නිසා ත්ි ිසිසධ 
පා්ධ ා  ිසසින්ත ගෙෝටි  ටන්ත  සා ොපු නිල ඇඳුේ ගයරි ගබැා දීගේ 

ක්ර්ය ප ා අිළ නතය ෙගළේ. ඒ නිසා්  ත්ි  මුැලප ැරු න්ත 
පාස්  ලප ැැමීය ගේ ක්ර්ගේැයප තිත තබමින්ත ූෂෂ්ඨට, 
අක්රමිෙතා ලප සේබන්තධ වුණු ිසදුහ් පති රු අිළ ග ැය ඇරිගආ, 

 රු ොානායෙතුම්නි. ොප ත් අත තියන්තන බැහැ ිරය ිරයා 
හිපපු ස්හය ිසදුහ් පති රු අිළ ්ාරු ෙළා. ඒ, ගේ යගට් 
ැරු න්තග  අධයාපන අිතිය ආය ෂ්ඨා ිරී් ග ුවග ුවි. ගහොයප 

අ්තය පන්තති ප ත් ාග න ඕනෑ ඕනෑ ිසකරයප ළ්ි ඇතුමළත් 
ෙයපු, ශිෂ්ඨයත් ය ස්ත් ැරු න්තග  අිතිය අහිමි ෙයපු අයප 
එගයහි  අිළ හඬ නඟන ා. ්ප ූෂෂ්ඨට, අක්රමිෙතා ග්ෝැනා නැහැ, 
 රු ොානායෙතුම්නි. අිළ ෙයන්තගන්ත ිළරිසිදු ගද් පාලනය . 

ඊගආ පැ ති ්ාධය සාේ.ාාගේදී ඔවුන්ත ්ප අභිගයෝ ය  
ෙළා, යපුම ිවය ්ා්ධතුම ්ාසගආ ිවලා ගේ  න තුමරු ජන්රිය 
පාස්  ලප ළමුන්ත ඇතුමළත් ෙයපු ගතොයතුමරු ලබා ගැන්තනය ිරයලා. 

 රු ොානායෙතුම්නි, ්ා අධයාපන අ්ාතය ූරයයප පත් වී  සය 
ගැෙෙප ආසන්තන ොලය   ත වුටත්, 1, 4, ) ගරේණි ලප 
ගද් පාලන   ගයන්ත  ගහෝ ිරසිදු ආොයයිරන්ත ිරසි් ැරුග කු 

ඇතුමළත් ෙයලා නැහැ.  රු ොානායෙතුම්නි, අතය්ැරි 
පන්තති ලපත් සිුමන්ත ඇතුමළත් ෙයන්තන ිරයලා අභියා්නා ආග ොත් 
ජාතිෙ පාස්  අධය ෂ්ඨ යයා, අතිග්ධෙ ග් ෙේ රු ඇතුමළු ිසකර්ත් 

ෙමිටු   ්ිනන්ත එය ිස්්ධ නයප භාජන ෙයන ා ප්ට  ගනො , 
අ සානගආ අ්ාතයාං  ග් ෙේ යයා ිසසිුවත් එය ිස්්ධ නයප 
භාජන ෙයන ා. සාධායට ගහේතුම   නේ ප්ටි ඔවුන්ත එ් 

පාස්  ලප ඇතුමළත් ෙයග න තිගබන්තගන්ත. ඒ ාත් පුය්ලපාඩු ්ත 
ත්ි ලබා දීලා තිගබන්තගන්ත. ග්න්තන ගේෙි, අග්ල ්රතිපත්තිය. 
 රු ොානායෙතුම්නි,  අිළ අයාා ිසකරයප ගේ ෙපයුතුම ෙයලා 
තිගබන ා නේ අපප ග්ගහ් ගෙිබන්ත හිපග න ොා ෙයන්තන 

බැහැ.  

්ා්ධතුම 51 ිවලා ගනොග ි, ්් අධයාපන අ්ාතය ුරයය ැයන 
 සය ගැෙප් අැාළ ගතොයතුමරු අධයාපන අ්ාතයාං ගආ 

තිගබන ා. යේිරසි පුද් ලයකු සාධායට අභියා් නා   ිරිරිපත් 
ෙය තිගබන ා නේ, ඒ ිළිබබව  සලො බලා ෙපයුතුම ිරී් සවහා 
අතිග්ධෙ ග් ෙේ යගයකුග න්ත සැදුේලත් ෙමිටු   අභියා් නා 

්ණ්ඩලය  ගලස ගේ සේබන්තධගයන්ත ෙපයුතුම ෙයන ා.  ින්ත 
සාධායට ගලස තහවුරු   අතගළොසාස  තයේ අ සාාා ්ර්ාටය  
ප්ටි අ්ාතයාං ය හයහා  ලබා දීලා තිගබන්තගන්ත. ඒ, අධයාපන 

අ්ාතයාං  ග් ෙේ යයාග  අත්සන යපගත්ි. ිරසිදු ග්ොගහොතෙ  
අිළ හිතුමණු හිතුමණු ිසකරයප ළ්ි ඇතුමළත් ිරී් සිදු ෙයලා නැහැ 
ිරයන එෙත් ්ා ිරයන්තන ඕනෑ,  රු ොානායෙතුම්නි.  
ිසනිිසැභා යිරන්ත යු ත ි අිළ සියු් ගද් ්  සිදු ෙයන්තගන්ත. 

යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්ය ්ප ග්ෝැනා ෙයන ා, 
ගද් පාලනිෙ  පුම ිවය ්ැති යටගආදී ඔවුන්තප සහගයෝ ය 
ගනොැැ වී් නිසා ්ා ඔවුන්තග  ැරු න්තප පාස්  ලබා ගනොගැන 

බ  ්රො  ෙළාය ිරයලා.  

 රු ොානායෙතුම්නි, ග් ැනි අසතය ්රො  නිකුත් ිරී් 
සේබන්තධගයන්ත ඔවුන්ත ල.ජා ිසය යුතුමි. ්් ඔවුන්ත එ ෙ 

පැ ැත් ගේ යහසා සාේ.ාා   ගනොග ි. එතැන අ්ාතයාං ගආ 
අතිග්ධෙ ග් ෙේ යගය , ජාතිෙ පාස්  අධය ෂ්ඨ යයා ඇතුමළු 
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————————— 
*  පසනතකාලවේ තබා ඇත  
*  நூனிமலெத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ධලිගේන්තතුම  

නිලධාරින්ත ිළරිස  සිටි නිසා ්ා ිසසින්ත එ ැනි ්රො ය  සිදු 
ගනොෙළ බ  සා ික සහිත  ඔ්ලපු ෙළ හැිරි. ්ප ිරසිදු 
පුද් ලගයකුග න්ත ගද් පාලනිෙ  පිබ ැනී්ප අ  යතා   

නැහැ. ඒොබද්ධ ිසප ෂ්ඨය නිගයෝජනය ෙයන අේපාය රිසා්රි  
පා්ධලිගේන්තතුම ්න්තත්රීතුමමිය අධයාපන අ්ාතයාං ගයන්ත ි් ලී්  
ෙයලා තිබුටා, ත්ා පා්ධලිගේන්තතුම ප පැමිණී්ත් ස්ඟ ත් 

ැරු ාප ගෙොළඹ ්රගද් ගයන්ත පාසල  ලබාගැන්තන ිරයලා. 
්න්තත්රී රිය  ිසකරයප යාජොරි ිරී් ගහේතුමග න්ත ඇයප ැරු ා 
ස්ඟ  තෙයන්තන තිගබන ොලය අඩු න බ ප ඇය ්ාුවිකෙ 

ගහේතුම ැ  ලා තිබුටා.  

 රු ොානායෙතුම්නි, අිළ එ් ි් ලී් ප ා අභියා්නා 
්ණ්ඩලයප ගයොමු ෙය, ින්ත අනතුමරු ි ුමදුුම පාසල  ලබාදී 

තිගබන්තගන්ත.  රු ොානායෙතුම්නි, අග්ල රින 100 ආණ්ඩු  
ොලගආ ුමසන්තතිො ජයසිංහ ්හත්මියත් අභියා් නය  ිරිරිපත් 
ෙළා. එතුමමිය පුම ිවය ආණ්ඩුගේ ්හින්තැ යාජප ෂ්ඨ 
ජනාකරපති යයාග  ගේරිො ල හිපපු ගෙගන . අිළ එ් 

අභියා් නය  හා් අභියා් නා ෙමිටු ප ිරිරිපත් ෙළා. එ් 
අභියා් නා ෙමිටු  තීයටය ෙයුව ලැබු ා, එතුමමිය  ග  යපප 
කී්ධතිය  ග නදුන්ත ගෙගනකුප අ සාාා   ලබාගැන්තන ඕනෑ 

ිරයලා. එතුමමියත් එතුමමියග  interview එෙෙදී ිරයලා තිබුටා, 
ිවය ආණ්ඩුග න්ත ගනොග ි, ගේ ආණ්ඩුග ුවි ්ග  ැරු ාප 
පාසල  ලැබුගණ් ිරයලා. ඒ අ සාාා  ලබාදුන්තගන්තත් ෙමිටුගේ 

නි්ධගද් ය  ්ති. ඒ  ාග ් ඒොබද්ධ ිසප ෂ්ඨය නිගයෝජනය 
ෙයන ත ත් ්න්තත්රී රුන්තග  ැරු න්තැ පාස්  ලප ඇතුමළත් 
ිරී්ප සාධායට ගහේතුම ිරිරිපත් ෙය තිබුටා නේ, ඔවුන්තපත් ඒ 

අ සාාා  ලබාදී තිගබන ා. ඒ  ාග ් පුම ිවය ොලගආ එ සත් 
ජාතිෙ ප ෂ්ඨය සහ  ත්්න්ත යජය ැැඩි ගලස ිසගේ්නය ෙළ 
පුද් ලයන්තප ප ා සාධායට ගහේතුම ිරිරිපත් ෙගළොත් එ් අ සාාා 

 ළ  න්තන තයේ කුහෙත් ය  ් ා තුමළ නැහැ. 

ඒ  ාග ් ගසේනානායෙ ිරයලා න්  ිරේ ා. ඊගආ ්ාධය 
සන්තැ්ධ නයෙදී ඒ  ැන ිරයන ා ්් ැැ ො. පුය්ලපාඩු ්ත සහ 
ිසදුහ් පති යයාග  නි්ධගද්  ්ත ඒ ි් ලී් ිරිරිපත් ෙය තිබූ 

නිසි ඒ අ සාාා  ලබාදී තිගබන්තගන්ත. ඔහු, අිළ ත්, ප ෂ්ඨගආ 
නායෙත් යත්  ැඩිගයන්ත් ිසගේ්නය ෙයපු ගෙගන . නමුත් අිළ 
ඒෙ නැ ැත්තුමගේත් නැහැ. සාධායට ගහේතුම තිගබන නිසා ඒ 

අ සාාා  රිය යුතුමි ිරයලා ෙමිටු  තීයටය ෙයලා තිබුටා. 
ග්න්තන ගේෙි අිළ ිසනිිසැ ගපගනන ිසකරයප ෙපයුතුම ෙයන ා 
ිරයන්තගන්ත. 

ත්න්තග  ආත්්ා්ධාොමීය  අභිලාෂ්ඨයන්ත ග ුවග න්ත අසයට 
ගයෝගීන්තග න්ත පිබ න්තනා, ගයෝගීන්ත බිලි න්තනා ගේ ්ජය 

සංසාෙෘතිය අිළ ග නසා ෙළ යුතුමි. ගේ, බුද්ධැාස යජතුම්ා අුව  
යන ව ැය රුන්ත  ගහෝ හිගපොක්රටිසා අුව  යන ව ැය රුන්ත 
ගනො න බ  පැහැරිලිි. ඔවුන්තප තිගබන්තගන්ත පටු ආත්්ා්ධාොමීය  

අභිලාෂ්ඨයන්ත ප්ටි.  රු පාගැනිය ්ැතිතුම්නි, ්ප ්ඩ  ැහු ාප, 
ගබොරු ග්ෝැනා එ් ල ෙළාප, ගේ යගට් ජනතා ග  ිසගයෝධගයන්ත 
ඔබතුම්න්තලාප  ැලග න්තන බැරි බ  ් තෙ තියා න්තන. හරිනේ ිසය 

යුත්ගත් සැබෑ ගලස් සාාාන ්ාරු ලබා ඇති ව ැය රුන්තග  
ලැිසාතුම   ්රමුඛ්තා අුවිළිබග ළ අුව  ගසෞඛ්ය අ්ාතයාං ය 
්ිනන්ත සෙසා ෙය ිරිරිපත් ිරී්ි. ගේ ක්ර්ගේැයප යජගආ ව ැය 

නිලධාරින්තග  සං ්යප එෙඟ ග න්තන බැරි ඇි? ්් සියු් 
ව ැය රුන්තග න්ත ි් ලී්  ෙයන්තන ෙැ්ැතිි. යජගආ ව ැය 
නිලධාරින්තග  සං ්ය ිසසින්ත ිරිරිපත් ෙයන ලැ  යාජ ග් ඛ්න 
නිසා ඊප සේබන්තධ වුණු සාධායට ගහේතුම සහිත ව ැය රුන්තපත් 

අපහුමතා ලප මුහුට ගැන්තන සිදුග ලා තිගබන ා. ඇත්තප් 
ගේෙ ්ාෆියා  . ගේ සේබන්තධගයන්ත ව ැය රුන්තප සිදු න 

අපහුමතා ිළිබබව  ්ා ෙන ාටු ප පත් ග න ා. ග්ොෙැ, ්ග ත් 

මිත්රින්ත ගබොගහෝය  ව ැය රුන්ත ිසකරයප ෙපයුතුම ෙයන ා. 
ග්් ලැිසාතුම  සෙසා ිරීගේදී ගබොගහෝ අක්රමිෙතා සිදු  ඇති 
බ ප ව ැය  ෘත්තිෙින්ත ිසසින්ත් ග්ෝැනා ිරීග්න්ත එය 
ගහොඳින්ත තහවුරු ග න ා. 

අප ිසසින්ත නැිනය යුතුම ්ර ානය  න්තගන්ත, ිසනිිසැභා යිරන්ත 
ගතොය, නි ැයරි ෙරුණු ්ත පැනේ ගනො  ග් ැනි ලැිසාතුම   
සෙසා ිරී්ප යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්යප ඇති බලය 

කු් ැ යන්තනි. නි ැයරි, ිසනිිසැභා යිරන්ත යුත් ක්ර්ගේැය  ්ත 
පැනේ ග මින්ත පාස්  ලප ළමුන්ත ඇතුමළත් ෙය ැනී් සේබන්තධ  
ගසෞඛ්ය අ්ාතයාං ය ිසසින්ත සෙසා ෙයන ලැ ්රමුඛ්තා ලැිසාතුම   

ිරිරිපත් ිරී්ප යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්ය අේැති 
ඇි? එ ැනි නි ැයරි ක්ර්ගේැය  අුව ්නය ිරී්ප ඔවුන්ත 
පැිරගළන්තගන්ත ඇි?  රු ොානායෙතුම්නි, ඒ  ාග ් පුම ිවය 

ොලගආ යජගආ ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්යප අධයාපන 
අ්ාතයාං ගයන්ත ලබා දුන්ත පාස්  එ් සා්ාජිෙයන්ත අතය ගබැා 
 ැනීගේදී රුිළය්  ැසැහසෙ මුැල  අයෙළ බ පත් අපප 
පැහැරිලි සා ික සහිත ගතොයතුමරු  ා්ධතා වී තිගබන ා. ග් ැනි 

ගැබිඩි ිළිබග තිරන්ත යුත් නිලධාරින්තග න්ත ස්න්තිසත  ෘත්තීය 
සමිතියෙප ඔබග  ැරු න්ත පාස්  ලප ඇතුමළත් ිරීගේ 
අිති ාසිේ යපපත් ිරී්ප ිඩ ගනොදී ගසෞඛ්ය අ්ාතයාං ය 

්ිනන්ත ලබා  න්තනා නි ැයරි ගතොයතුමරු ්ත පැනේ   සැබෑ සාාාන 
්ාරුවීේ ලැ ්රමුඛ්තා ලැිසාතුම   සෙසා ෙය ැනී් ග ුවග න්ත 
ිරිරියප එන ගලස ්ා ග්යප සිටින යහපත්, අ ංෙ ව ැය 

 ෘත්තිෙයන්තග න්ත ි ් ලී්  ෙයන්තන ෙැ් ැතිි. 

ව ැය රුන්තග  ැරු න්තප පාස්  ලබාදීගේ ක්ර්ගේැය 
හැිරතා  පායැෘ ය ආොයගයන්ත සිදු ිරී්ප ්්ත්, ්ග  

නිලධාරිුවත් ගේ ැ  ා ්රියා ෙය තිගබන ා. එහි යේ දු්ධ ලතා   
තිගබන ා නේ, එය සං ාැයෙප ිස ෘති. ුමහැ ගලස  ැප  ු
සාේ.ාා ෙය ිසසී ් ්ග  යාජොරි ිළිබග ත බ  යහපත් අ ංෙ 

ව ැය  ෘත්තිෙයන්තප ්රො  ෙයන්තන ෙැ් ැතිි. යජගආ ව ැය 
නිලධාරින්තග  සං ්ය හිතාග න ින්තගන්ත අප  ග ොනාප 
අන්තැග න, බිත්ති ලප හිය ෙයග න ඔවුන්තග   ං්ා න්ත 
සාධායණීෙයටය ෙය  න්තනි. ෙලින්ත ආණ්ඩු  ොලගආ ඒ ා 

ෙළාප, ගේ ආණ්ඩු  යපගත් ඒ ා ෙයන්තන බැරි බ  ්් 
අ ධායටය ෙයන්තන ෙැ්ැතිි. ගද් පාලනඥින්ත ග්ෝඩින්ත යැි 
සිතන බ   ඔවුන්තග  ්රො  ලින්ත තහවුරු ග න ා. ්ා ග්් 

ිළිබතුමය ගැන්තගන්ත ව ැය නිලධාරින්තග  සං ්ය නිගයෝජනය 
ෙයන ග්් උඩඟු ්රො  ෙයන පුද් ලයන්තප මිස, ස්සාත ව ැය 
්රජා ප ගනොගේ ිරයන එෙත්  රු ොානායෙතුම්නි, සවහන්ත 

ෙයන ා.  

ග්හි ඇතැේ ව ැය රුන්තප ්ුවෂ්ඨය  ීයය න්ැති 
සා ාභාිසෙ ිසැයා  ිළිබබව ිසග ේෂ්ඨඥ ැැුව්  මිස, ස්ාජ ිසැයා න්ත 
ගහෝ ගද් පාලන ිසැයා න්ත  ැන අ ගබෝධය  නැහැ. ගේ ිළිබබව 
ඕනෑතයේ උැාහයට ලබා රිය හැිරි. යජගආ ව ැය 

නිලධාරින්තග  සං ්ගආ ග් ෙේ යයා ෙප අරින  ායය  
 ායය  පාසා ඒ බ  තහවුරු ග න ා. ග්ොහු ගේ ්රො  සිදු 
ෙයන්තගන්ත සා ාභාිසෙ ිසැයා මූල ධ්ධ්, ස්ාජ ිසැයා න්තපත් අැාළ 

ගේ යැි සිතා ිසය යුතුමි.   

ත්න්තග  ැරු න්තප ප්ට  ුමිළරිත්, ජන්රිය පාස්  ලබා 
ගැන ගලස ි් ලමින්ත, ්රජාතන්තත්ර ිසගයෝධී අස්ානතා මූල ධ්ධ් 

පැනේ ෙය  නිමින්ත ග්් ිළරිස අපග  යජයප ්ඩ  සමින්ත 
සිටින ා. 

අ සාන   ගයන්ත ්ප ිර  හැ ග , ව ැය  ෘත්තිෙින්ත 
යුව කුලය  ගනො න බ ි. ගේ අය හැසිගයන්තගන්ත කුල ාදී 

්ානසිෙත් යිරන්ත මිස,  ෘත්තීය ආ්ාය ධ්ධ් ලප  ැළගපන 
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්ානසිෙත් යිරන්ත ගනොග ි. ගේ ප තින්තගන්ත  ැඩ සේ ගහෝ 

ග ෝත්ර ාදී පාලන තන්තත්රය  ැ ගනොග ි  නැතිනේ ඒොකරපති 
ගහෝ ෆැසිසාට් පාලන ක්ර්ය  ැ ගනොග ි. නිැහසා අධයාපනගආ 
ිළහිගපන්ත ව ැය රුන්ත බ ප පත්   ගේ 'කුලය', ස්ාජ  ය්රසාැ 
න්ැති ෙඩතුම යාග න්ත හිස  සාග න, අධයාපන අ්ාතයාං ය ග ත 

ෆැසිසාට් නිගයෝ  ගයොමු ෙයමින්ත සිටී් ස්සාත ව ැය 
 ෘත්තිෙින්තග  ග ෞය ය ැ ගෙගළසා ැැමීය ් . 
්රජාතන්තත්ර ාරිගයකු  න ්ා, ග්ොවුන්තග  ෆැසිසාට් ාැයප ිරසිැා 

යපත්  න්තගන්ත නැහැ. 

එග්න්ත් යහපාලනය අ යන  ත්්න්ත යජගආ ිරසිදු 
සා්ාජිෙගයකු ගේ අසාධායට ි ් ලීේ ලප අ නත ගනො ුව ඇති. 

ගබොගහෝ සාතුමතිි,  රු ොානායෙතුම්නි. 

 
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்)  

(The Hon. Speaker) 

්රධාන ෙපයුතුම ආයේභගආදී පනත් ගෙටුේපත් ිළිබ ැන්තවී්, 

ිසදුලිබල හා පුන්ධජනනීය බල  ති අ්ාතයතුම්ා. 

 
 

පනත් වකම්ම්පත් ිළිතගැන්වීෙ 
ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட ெட்டமூலங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

 ශ්රී ලැංකා ජැංජිවන්රුවරුන්වේ සවාව පනත් 

වකම්ම්පත 
இலங்மக தபொறிெிெற் தபெமவச் ெட்டமூலம் 

 ENGINEERING COUNCIL, SRI LANKA BILL 
 

"Bill to provide for the establishment of the Engineering Council, 

Sri Lanka which shall be responsible for the maintenance of 
professional standards and conduct of engineering practitioners; 
registration of different categories of engineering practitioners; and 
to provide for matters connected therewith or incidental thereto." 
  
ිළිතගන්වන ලද්වද්  විදුලිබල හා පනර්ජනනීය බලශ්ක්ති 

අොතයුරො වවනුව  ගරු ලක්ෂනෙන් කිිනඇල්ල  අොතයුරො විසනි  
2016 ඔක්වතෝබර් 04වන අඟහරුවාදා වද වන වර කියවිය 

ුතුරයි  ද  එය මුද්රණය කළ ුතුරයි  ද  අදාළ ආැංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සවාව  වයොමු කළ ුතුරයි  ද නිවයෝග කරන ලදී   

 
ைின்வலு ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ெக்தி அமைச்ெர் ெொர்பொக 

ைொண்புைிகு  லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல அவர்களொல் ெைர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2016 ஒக்தெொபர் 04, தெவ்வொய்க்கிழமை இெண்டொம் முமற 

ைதிப்பிடப்பட தவண்டுதைனவும் அச்ெிடப்பட தவண்டுதைனவும் உொிெ 

துமறெொர் தைற்பொர்மவக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட தவண்டு 

தைனவும் கட்டமளெிடப்பட்டது. 

 

Presented by the Hon. Lakshman Kiriella on behalf of the Minister 
of Power and Renewable Energy; to be read a Second time upon 
Tuesday, 04th October, 2016 and to be printed; and to be referred  to 
the relevant Sectoral Oversight Committee.   
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රධාන ෙපයුතුම  පරිපූයෙ මුැල - ය ්ධෂ්ඨය 1( -  ැඩසපහන 1- 

්රාගද්ය ය සං ්ධධන අ්ාතයාං ය  ිසස්ධජන (සංග ෝධන) පනත් 
ගෙටුේපත -  ගැ න  ය ිරයවී්  

ගරු ලක්ෂනෙන් කිිනඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, only Item No. 1 will be moved now.  
 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගහොවි. පරිපූයෙ මුැල - ය ්ධෂ්ඨය 1( -  ැඩසපහන 1. 

 

 
පිනපූරක මුදල:  වෙවහුතම් වියදම්  

குமறநிெப்புத் ததொமக: ததொழிற்பொட்டுச் 

தெலவினம் 
SUPPLEMENTARY SUM:  OPERATIONAL 

EXPENDITURE 
 
 
[අ.භා. 5.15] 
 
 

ෆීල්ඩ් ොර්ෂල් ගරු සරත් ව ොන්වසේකා ෙහතා (ප්රාවද්ශීය 

සැංවර්ධාන අොතයුරො) 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு ெெத் தபொன்தெகொ - பிெததெ 

அபிவிருத்தி அமைச்ெர்) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 
Development) 

 රු ොානායෙතුම්නි, පහත සවහන්ත ගයෝජනා  ්ා ිරිරිපත් 
ෙයන ා. 

 

''ය ්ධෂ්ඨය  1( - ැඩසපහන 1,- 101) ජන ාරි ්ස 01  ැනි රිගනන්ත ආයේභ 

 න හා 101) ගැසැේබ්ධ ්ස 51  ැනි රිගනන්ත අ සන්ත  න මුැ්   ්ධෂ්ඨගආ 
්රගයෝජනය සවහා ශ්රී ලංො ්රජාතාන්ත්රිෙ  ස්ාජ ාදී ජනයජගආ 

පා්ධලිගේන්තතුම  ිසසින්ත ැැනප්ත් අුව්ත ෙය ඇති ිසයැේ සී්ා 

ගනොි ් න පරිරි එහි ිසිසධ  ැය ය ්ධෂ්ඨ යපගත් අග්ල ිකත ිතිරිවීේ 

ජාතිෙ අය ැය ගැපා්ධතගේන්තතුම   ැය ය ්ධෂ්ඨගආ යඅය ැය සහාය ගසේ ා සහ 

හරිසි අ  යතා   කීේ  යාපෘතියපය ්ාරුෙය  ැනී්පත් 1014 අංෙ 1) 

ැයන ිසස්ධජන පනගත් ).1 හා ).1   න්තති ්ිනන්ත සලසා ඇති 
ිසකරිසධාන ලප යපත්  හඳුනා ත් ිස ගද්  මූලයෙයට සහිත  

්රියාත්්ෙ න සං ්ධධන  යාපෘති ෙඩිනේ ිරී් සවහා ්රමුඛ්ත් ය ගැමින්ත 

පරිපූයෙ ්රතිපාැන ගලස අැාළ අ්ාතයාං  ලප ්ාරු ිරී්ප හැිර න 

පරිරි ශ්රී ලංො ්රජාතාන්ත්රිෙ ස්ාජ ාදී ජනයජගආ ඒොබද්ධ අයමුැලින්ත 

ගහෝ යජයප අයත් අගනකුත් ඕනෑ් අයමුැලිරන්ත ගහෝ ශ්රී ලංො 

්රජාතාන්ත්රිෙ ස්ාජ ාදී ජනයජගආ අභි්තය පරිරි ශ්රී ලංො ්රජාතාන්ත්රිෙ 
ස්ාජ ාදී ජනයජගආ ආණ්ඩු  ිසසින්ත මූලයෙයටය ෙයන ලැ රුිළය්  

පනසාන  ගෙෝටි ිසසින  ල ෂ්ඨ ිසසිපන්තැහස  (රු.491,914,000) 

ගනොි ් න මුැල  උපග් ඛ්නගආ ැ  ා ඇති ආොයයප සලසා  ත 

යුතුම ය. 

 

 

  උපග් ඛ්නය 

 

    ය ්ධෂ්ඨය  147  - ්රාගද්ය ය සං ්ධධන අ්ාතයාං ය 

  ැඩ සපහන     1 - ග්ගහයුේ  ැඩසපහන 

 පුනයා ්ධතන ිසයැේ  -   රු. ()9,(14,000 

 මූලධන ිසයැේ -   රු. 115,400,000 

 මුළු ිසයැ්      =   රු. 491,914,000 

 

(රුිළය්  පනසාන  ගෙෝටි ිසසින  ල ෂ්ඨ ිසසිපන්තැහස  ප්ණි.)  

යජගආ නිලධාීන්තප අත්තිොයේ යබීය ිවණු් 

615 616 



පා්ධලිගේන්තතුම  

 උපරි් ිසයැේ සී්ා   - රු. 1,000,000 

 අ ් ලැබීේ සී්ා  - රු.    140,000 

 උපරි් හය ග ේෂ්ඨ සී්ා  - රු. 5,400,000 

   (අ්ාතය ්ණ්ඩලගආ අුව්තිය ැන්ත ා තිගබ්.) ය 

 

ප්රශ්නනය සවාිමමුඛ කරන ලදී  
வினொ எடுத்திெம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 
 

[අ.භා. 5.14] 
 

ගරු රවි කරුණානායක ෙහතා (මුදල් අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு ெவி கருணொநொெக்க - நிதி அமைச்ெர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
 රු ොානායෙතුම්නි, නිෂ්ඨාපාැන බදු (ිසග ේෂ්ඨ ිසකරිසධාන) 

පනත යපගත් නිය්යත් ්්  ිරිරිපත් ෙයන ා.  ය101) ්ැි 1) 
රිනැති අංෙ 19)8/19 ැයන අති ිසග ේෂ්ඨ  ැසට් පත්රගආ පළ ෙයුව 
ලැබ, 101).08.1( රින ිරිරිපත් ෙයන ලැ නිය්ය අුව්ත ෙළ 

යුතුම යය ිරයා ්් ිරයන ා. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ගේ අ සාාාගේදී  රු නිගයෝජය ොයෙ 
සභාපතිතුම්ා මූලාසනය  න්තන ා ඇති. 

 
අනුරරුව ගරු කථානායකුරො මූලාසනවයන් ජවත් වුවයන්, 

නිවයෝජය කාරක සවාපතිුරො ගගරු වසල්වම් අවඩක්කලනාදන්  
ෙහතා] මුලාසනාරූඪ විය  

 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள் அக்கிெொெனத் 

தினின்று அகலதவ, குழுக்களின் பிெதித் தவிெொளர் அவர்கள்  

[ைொண்புைிகு தெல்வம் அமடக்கலநொதன்]  தமலமை வகித்தொர்கள். 
 

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

 
ගරු නිවයෝජය කාරක සවාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிெதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Ravi Karunanayake. 

 
ගරු රවි කරුණානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெவி கருணொநொெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Thank you, Hon. Deputy Chairman of Committees. I 

am privileged to speak when you are in the Chair.  

 රු නිගයෝජය ොයෙ සභාපතිතුම්නි, ්් ගේ අ සාාා  
උපගයෝගී ෙය  න්තගන්ත අිළ ිරිරිපත් ෙයලා තිගබන නිෂ්ඨාපාැන බදු 
(ිසග ේෂ්ඨ ිසකරිසධාන) පනත යපගත් නිය්ය පා්ධලිගේන්තතුමගේදී 
අුව්ත ෙයග න, එය යගට් ආැාය් හරියාොය   ටනය ිරී්ප 

උපක්ර්ය  ගලස පාිස්.චි ිරී්පි. ගේ තත්ත් ය උද් ත ග ලා 
තිගබන්තගන්ත මීය ප අවුරුදු  ටනා ෙප ගපය සිපි. ිතා්ත්් 
ිසෙෘති වුණු ආැායේ බදු ්රතිපත්තිය  ෝධ සේබන්තධගයන්ත ඇති 

ග ලා තිගබන ා. බලතල අනිසි ිසකරයප පාිස්.චි ෙයලා ස්හය 
යජගආ නිලධාීන්ත ග්හි ්රගයෝජන අයග න තිගබන ා ිරයන එෙ 

අපප  ා්ධතා ග ලා තිගබන ා. ඒ ගහේතුම  නිසා ස්හය අය 

ගද් පාලනඥයන්තප බැට බැට ින්තන ා. යජගආ නිලධාරින්ත ඒ 
ක්ර්ය තුමළ සිය ග ලා, ඒ ා ්රියාත්්ෙ ෙයමින්ත යන ා. ගේ ්ර ාන 
ගැෙප් ිසසඳු්  ගලස ත්ි අිළ ග් ැනි උපක්ර්ය  ඇති 
ෙගළේ. ග්ගත  දුයප යගට් බදු ්රතිපත්තිය වුගණ් ෝධ එෙෙ මිල 

අුව  ඒ සවහා බදු ්රියාත්්ෙ ිරී්ි. ඒ තුමිබන්ත discretionary 
power -ත්න්තප අභි්ත පරිරි ෙපයුතුම ෙයන්තනප- ්රියාත්්ෙ 
ෙයන්තනප ඒ පුද් ලයාප අ සාාා   ලැගබන ා. එ් නිසා ඒ 

ගෙොපස අින්ත ෙයලා අිළප හරියාොය ආැාය්   න්තන පුළු න්ත 
ක්ර්ය  ත්ි ඇති ෙගළේ. මීය ප ගපය තිබුණු ක්ර්ය  ග ුව ප, 
“CC” එෙප, -Cylinder  Capacity එෙප-  ග්ප්ට ්ර්ාටය  

අ ් බදු ග  න්තන ඕනෑ ිරයන එෙ  තුමිබන්ත නිෂ්ඨාපාැනෙරු න්ත 
ස්ඟ එෙතුම ග ලා ඒජන්තත රුන්ත උපක්ර්ය ලී  ෙයග න ිවය ඒ 
undervaluation එෙ සේපූ්ධටගයන්ත් නැති ෙයන්තන ැයන 

උත්සාහය  ගේෙ. අිළ ත ් සතුමටුැායෙ තත්ත් යෙප ඇිස් ලා 
නැහැ. නමුත් එැා සියයප 80  undervalue ෙයලා එන ආනයන 
ැැන්ත සියයප 10ෙප ප්ට අඩු ග ලා තිගබන ා.  

්් ඔබ සියු ගැනාග න්ත් ි් ලා සිටින්තගන්ත ෙරුටාෙයලා 

ගේ  ැන ැන්තනා ෙරුණු තිගබන ා නේ අපප ිරිරිපත් ෙයන්තන 
ිරයලාි . අපප අ  ය  න්තගන්ත සියයප 100  foolproof  ිසකරයප, 
ඒ ිරයන්තගන්ත ිරසි්  ං්ා   ඇති ගනො න ිසකරයප ෙපයුතුම 

ෙයන්තනි. ඒ ිසතය  ගනොග ි discretionary power, ඒ 
ිරයන්තගන්ත අභි්ත පරිරි ෙපයුතුම ෙයන්තනප පුළු න්ත සා රූපය 
ග ුව ප ගෙිබන්ත් ෙළු සහ ුමදු   ගයන්ත තිගබන ා, ග්න්තන 

ග්ගහ් ත්ි අය ෙයන්තනප ඕනෑ ිරයලා. අිළ සිය  ු ගැනා් 
ැන්තන ා ඒ  ාග  ඍජු ්රතිපත්තිය  අුව ්නය ිරී්  ගහොව 
ොයටය  බ . 

ගේ ත ගසේරු  අුව  අපප ගපගනන ා, ගනොගය  ගනොගය  
ක්ර් උපගයෝගී ෙයග න තිගබන බ . World Trade 
Organization එෙ යපගත් ගේ ා ත ගසේරු ෙයන ආොයය අපප 

ගෙටුේපත් ෙයලා දීලා තිගබන ා. නමුත් ඒ ා අබිබ ා ිවහින්ත 
ෙපයුතුම ෙයන අ සාාා  ටනා   තිගබන ා. එ් නිසා ගේ  ාග  
ගද් ්  යගට් නීති ත ෙයන ිසප අිළ හිතන්තනප ඕනෑ ඒ නීති ඇති 
ෙයන්තගන්ත පවුොයයන්තප මිස  ාන්තතුම රුන්තප ගනොග ි ිරයන 

එෙ.  

ඒ සවහා ගහොව් උැාහයටය ත්ි, මීය ප අවුරුදු තුමන හතයෙප 
ගපය තිබුණු පාලනය තුමිබන්ත යා  ාහන 1,400  ප්ට  ිරසි් 

Customs Clearance එෙ  නැති  ග නැ් ලා තිගබන ා. ඒ 
 ාහන එන්තගන්ත ජනාකරපතිග  අුවැැුව් තුමිබන්ත. ඊප පුම  ඒ යා 
 ාහන අැාළ බදු ග  න්තගන්ත නැති  ගෙිබන්ත් එිබයප ිවහින්ත 

තිගබන ා. ගේෙ අපප තිගබන ගලොකු් ්ර ානය . ඒෙ ආය ෂ්ඨා  
සේබන්තධ ්ර ානය  ිසතය  ගනොග ි, යාජය ආැාය් අඩුවී්ප 
ගහේතුම  න ්ර ානය  ගලසත් බලපාලා තිගබන ා. එ් නිසා 

ිසකර්ත්  ෙයග න යන ගේ ෙපයුත්තප සහගයෝ ය ලබා ගැන 
සියු් නිලධාරින්තප අිළ සාතුමති න්තත ග න ා. 

 රු නිගයෝජය ොයෙ සභාපතිතුම්නි, අප ිරිරිපත් ෙළ ගේ 
අුත් ආොයය සංග ෝධනයප ල  ිසය යුතුමය ිරයන ොයටයත් 

්් ගේ අ සාාාගේ ි රිරිපත් ෙයන්තගන්ත ගබොගහෝ ඕනෑෙමින්ත. අප 
ග්ය ිරිරිපත් ෙයන අ සාාාගේ සියයප සියය ් හරිි ිරයා 
හිතුමගේ නැති වුටාප, සියයප 94 , 9)  ිසතය  ැරැද්ැ නි ැයරි ෙය 

තිගබන ා. ්ප අ  ය  න්තගන්ත එ ැනි ුමළු ග නසාෙේ ටිෙ  ඇති 
ෙයන්තනි. අප ග ගළව ගපොළප ිරේ ා, යග්් මිල  ටන්ත  ැඩි 
ෙයන ා නේ ඒ අය ැැුව ත් ිරී් තුමිබන්ත ත්ි ෙයන්තගන්තය ිරයා. 

්ා හිතන ිසකරයප ුමගඛ්ෝපගභෝගී යා  ාහන මිල  ටන්ත ල යේ 
හිැැස  තිගබන ා. හිැැස තිබී් නිසා යප තුමළප  ාහන අන  ය 
්ර්ාටය  එන ා. එෙ තැනෙ යුගයෝපගආ ෝධ එෙ  ජපානගආ 
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ෝධ එෙෙප  ඩා රුිළය්  ල ෂ්ඨ 140ෙ ිසතය අඩු   තිගබන ා.  

ඒ හිැැස පුය න්තන අ  ය නීති ීති අප  ැඩිේ  යන්තන ගපය 
පා්ධලිගේන්තතුම ප ිරිරිපත් ෙයන බ  ්් ්ත  ෙයන්තන 
ෙැ්ැතිි. අප ග්ය ෙයන්තගන්ත ිරසි හිරිහැයය  ිරී්ප ගනොග ි. 
ගේ හිැැස ිළයවී්ත්, ඒ තුමිබන්ත යේ ආැාය්  ලබා න්තන පුළු න්ත 

්ා්ධ ය  ඇති ිරී්ත් ත්ි අප බලාගපොගයොත්තුම  න්තගන්ත.  

ත ගසේරු ක්ර්ය යප ගත් අප ැැනප ගෙොපසා තුමන  පාිස්.චි 
ෙයන ා. ින්ත එෙ  ත්ි නිෂ්ඨාපාැනෙරු, ඒ ිරයන්තගන්ත ඒ ෝධ 

එෙ,  ාහනය හැන ගෙොේපැනිගආ තිගබන අ ය. සියයප සියය  
තිගබන බදු ්ර්ාටය එයප උපගයෝිව ෙය  න්තන ා. ගැ ැනි 
ොයටය ගේෙි. යේ තැන්ත ල පාිස්.චි ෙළ ෝධ එන ා. ඒ 

පාිස්.චි ෙළ ෝධ ල ත්ි ගලොකු් ්ර ානය තිගබන්තගන්ත. අවුරුදු 
ගැෙ   පාිස්.චි ෙළ ෝධ ත්ි අප ග න්ත න්තගන්ත. එගසේ 
ග න්ත න ගෙොප අප එය  ටනය ෙයන්තගන්ත අුත් ෝධ එෙ  

ගලසි. ඒ ඇි? ස්හය ිසප ැ සා ැහය  පාිස්.චි ෙය තිගබන ෝධ 
එෙ  ප ා එන්තගනත් පාිස්.චි ෙළ ෝධ එෙ  ිසකරයපි.  ඒ නිසා 
අප ග්ය අ ය  ෂ්ඨය වීගේ -depreciate වීගේ - පැන් තුමිබන්ත 
ෙයන්තන ිවගයොත් ගලොකු බාධා   ඇති ග න ා  ආැාය් හුඟ  

අඩුග න ා. ඒ නිසාි ගේ අුව ්නය ෙය තිගබන උපක්ර්ය 
තුමිබන්ත අ ත ගසේරු -undervalue- ිරී් නිසා ග ගනන ෝධ 
්ර්ාටය ය ්රගයන්ත අඩු ග ලා තිගබන්තගන්ත. ්් ගේ අ සාාාගේ ගේ 

පා්ධලිගේන්තතුමගේ සිටින ඔබ සියුගැනාග න්ත් ි් ලා සිටින්තගන්ත 
ග්යි. ය ්රගයන්ත නැති වුණු ගේ ආැාය් යාා තත්ත් යප ග න 
ඒ්ප ෙරුටාෙය අපප උැවු ෙයන්තන. අප ෙළ  ැඩි ිරී් තුමිබන්ත 

අැ ගේ යපප එන ෝධ ලින්ත යේ ්ර්ාටය  අඩු ග ලා තිගබන ා. 
අප එය ිළිබ න්තගන්ත ඕනෑෙමින්ත. අප ෙය තිගබන්තගන්ත ගේෙි. අැ 
යගට් පාය ල තිගබන  ාහන තැබැය ැැ ෝ  අපප හිගතන ා 

ෝධ ගේ තයේ ිස ාල සංඛ්යා   අග්ල යපප එන එෙ අහිතෙය 
්රියා   බ . ඒ නිසා අග්ල ආණ්ඩු  තුමිබන්ත ග් ැනි නීතිය  
්රියාත්්ෙ ෙයන්තන පපන්තග න තිගබන ා. ගේ ෝධයයප අවුරුදු 

එෙහ්ාය  ගැෙ   ත ගේිස. ඒ යන තා  ේ  ගේ ්ර්ාටය අඩු 
ිරී් අග්ල ආණ්ඩුගේ ්රතිපත්තිය  ගලස ්රියාත්්ෙ ෙයන ා.   
We are discouraging imports until we have our infrastructure 
in proper order.  

ග න්ත න ෝධ ්ර්ාටය අඩු වුටත් අග්ල ආැාය් අපප අ  ය 
්ර්ාටයප් ලැබී තිගබන බ  ්් සතුමටින්ත ්රො  ෙයන්තන 
ෙැ්ැතිි.  ස්හය අය ගේ  ැන ගනොගය  ගනොගය  ඊ්ධෂ්ඨයා 

සහ ත ්රො  පතුමරු ා තිගබන ා. එ ැනි ොයටා ගැෙ තුමන  
්ත  ෙයන්තන ගේ අ සාාා  ්ා උපගයෝිව ෙය  න්තන ා. ්ා අ ය 
ෙයන ා, අැ අග්ල අිරල ිසයා. ොරිය සේ ඇ්තිතුම්ා 

ව ැය රුන්තග  ඒ ්ර ානයප ගබොගහෝ  නි්ධීනත  උත්තය දීලා 
අග්ල ආණ්ඩුගේ තිගබන අ ංෙභා ය ගපන්තවී්. අ ග්ල ආණ්ඩුගේ 
ින්තන අනි  සියු් ඇ්ති රුත් ඒ  ාග ්ි. එෙ  ිරයලා ත  

එෙ  ෙයන ්රතිපත්තිය 1014 ජන ාරි ්ාසගආ 8 ැනි ැා සිප 
නැ තුමටා. නැ තී් තුමිබන්ත ිළරිසිදු පාලනය  ග න යා් ත්ි 
අපප අ  ය  න්තගන්ත. ්හින්තැ යාජප ෂ්ඨ 1014 ජන ාරි 8 ැනි ැා 
භායදුන්තන ආ්ධථිෙය - [බාධා ිරී් ] ්රාගද්ය ය සභාගේ හිපපු 

ගෙගන  පා්ධලිගේන්තතුම ප ආ ා්  ඔන්තන ඕෙ ත්ි  න්තගන්ත.  

්හින්තැ යාජප ෂ්ඨග  පාලනය යපගත් සියයප 10.(ෙප අඩු 
ෙයපු ආ්ධථිෙගආ ආැාය් අැ සියයප 15.8ෙප  ැඩිග ලා 

තිගබන ා. ග්ගත  ේ  ඒ ස් ලි ටිෙ ිවගආ ගෙොගහේපැ? ඒ 
ොලගආ ුමයාබදු ලින්ත අවුරුද්ැෙප රුිළය්  බිලියන (0ි ගහේගේ. 
ඒ තුමිබන්ත අැ අප රුිළය්  බිලියන 140  ගහොයන ා. රුිළය්  

බිලියන 110  ග්ගත  ේ  ගෙොගහේැ ිවගආ? ග්න්තන ගේ  ාග  
පාලනයෙප යප ග ලා සිටි ිළරිස , කුඩා ේ ලිය  අැ නිෙේ ෙෑ 
 හන ා. ත්න්තග  ආැායේ ්ා්ධ ය නැති වුණු එෙ ත්ි ඒ අයප 

තිගබන ්ර ානය  න්තගන්ත. ඒ ආැාය් ඇති ෙයන්තන යන ගෙොප 

ගනොගය   ගනොගය  බාධා ්තුම ග න ා. ග්ොෙැ, ගේ යගට් 

ගහොයේ නැති ිරී් හරි් අ්ාරු ගැය . එය නැති ෙයන අයප 
ත්ි ගේ ්ර ාන ඇති  න්තගන්ත. ගහොරු ටිෙ  ැන ිරසි ්ර ානය  
නැහැ. ඒ ා නැති ෙයන්තන යන ගෙොපි ්ර ාන ්තුම  න්තගන්ත. 
ආැාය් යජයප එන ගෙොප ඒෙ බාධා  . ගේ ා පු ත් ග න්තන 

පුළු න්ත  ෝධ ග න්තන පුළු න්ත  ඒ අය ෙයපු ්රියා ලිය ග න්තන 
පුළු න්ත. අැ ඒ ා ගහිබැයවු ග ලා තිගබන ා.  ැඩිදුය යන්තන ඕනෑ 
නැහැ. ආනයනය ිරීගේ හැිරයා   නැති engine capacity 

එෙෙ ෝධ එෙ  ගේ පා්ධලිගේන්තතුමගේ ඔබතුම්න්තලාග ් 
්න්තත්රී යගය  ග න්තුව ා. ඊප පුම  අගපන්ත අහන ා, යග්ය 
්න්තත්රී යගය  සවහා ග න්ත න ෝධ එෙ  ගන්ත. ඇි, ඒෙ 

ආනයනය ෙයන්තන බැරි?ය ිරයලා. එගහ් ග න්ත න්තන පුළු න්ත 
නේ, ්න්තත්රී රු සියුගැනා්  ග න්ත න්තගන්ත ඒ  ාග  
ුමගඛ්ෝපගභෝගී ෝධ ගන්ත.  බදු ග  න්තගන්ත නැතුම  ත්ි ඒ ොයය 

ග න්ත ලා තිගබන්තගන්ත. ඒ  ැන ්ර ාන ෙයන්තන යනගෙොප 
ිරයන ා, යගද් පාලන හිරිහැය ිරීේ ෙයන ාය ිරයලා. ග්න්තන 
ගේ ා ත්ි අැ තිගබන ්ර ාන. ගේ ා  ැන ත්ි උත්තය ගැන්තන 
තිගබන්තගන්ත. [බාධා ිරීේ] ගේ  රු සභාගේ නිෙේ ෙෑ හන්තන 

එපා.  ගේ  ාග  ගද් ්  ගහිබැයවු ිරී් ත්ි තිගබන ්ර ානය. 
ගේ ා ගපෞද් ලිෙ ්ට්ප්ප ග න යාගේ අ  යතා   අපප 
නැහැ. නමුත් ි් ලන්ත ෙන ා නේ ග්ොන ාැ, අපප ෙයන්තන 

පුළු න්ත  න්තගන්ත? හං ලා තිගබන ගේ ොයටා ගහිබැයේ වුටා් 
ඒෙ ගද් පාලන පිබ ැනීේ ගලසි සලෙන්තගන්ත.  

ඒ  ාග ් ත්ි  JVP එ ග  ින්තනා අයත්. ඒ ග ෝ ලන්ත  එෙ 

ග ලා ෙප එෙ  ිරයන ා  ත  ගේලා ෙ ත ත් එෙ  ිරයන ා. 
ූෂෂ්ඨටය තිගබන ා ිරයලා, අිළ  ාග  පුද් ලයන්ත ිල ෙ ෙයන්තන 
ඒ අය හැන ා. නමුත් ඒ ග ෝ ලන්තග   ාග  හැසිීේ අිළ ළඟ 

නැහැ. ඒ  ාග  තුම්.ා ගද් පාලනය අිළ ළඟ නැහැ. ඒ ග ෝ ලන්ත 
 නාන්තතයගආ ෙයපු ගද් පාලනය ගේ පා්ධලිගේන්තතුම ප 
ග නැ් ලා ිළරිසිදු ගද් පාලනය ිරලිටි ෙයන්තන හැන ා නේ, අිළ 

ගපන්ත න්තන හැන්තගන්ත- [බාධා ිරීේ]  සන්තත ස්යසිංහ ිරයන ා, 
ට්රැ ප්ධ permits  ලින්ත ගබන්තසා ෝධ ග නැ් ලා තිගබන ා 
ිරයලා. ගේ  ාග  පට්පප්  ගබොරු ිරයන  සන්තත ස්යසිංහලා 
 ැනි අය අැ පා්ධලිගේන්තතුමගේ නැත්ගත් ඒ නිසාි . ඒ  ාග  ගබොරු 

ිරයූ නිසා  ජනතා  ඒ අයප පාඩ්  උ න්ත ලා තිගබන ා. ඒ නිසා 
ත්ි ඒ අය  අැ ගේ  රු සභා  නිගයෝජනය ෙයන්තගන්ත නැත්ගත්. 
අිළ අභිගයෝ  ෙයන ා. ඒ ිසකරයප ගබොරු ෙයන්තන අිළ 

ගද් පාලනයප එන්තන ඕනෑ නැහැ.  

අවුරුදු 1(ෙ ොලය  අිළ ගද් පාලනය ෙයන්තගන්ත ෙකු්  
ගැගෙන්ත හිපග න අිළ ගද් පාලනය ෙයපු නිසාි. ආැායේ 

ගසොයා න්තන පුළු න්ත ්ා්ධ  අපප තිගබන ා. ගේ  ාග  ගහොය 
ෙයලා  න්තන ඒ ා ගනොග ි, අපප අ  ය  න්තගන්ත. [බාධා ිරීේ] 
ගේ ා එිරන්ත එෙ අිළ ගහිබැයවු ෙයන ා. අිළ ගපන්ත න ා, ්හින්තැ 

යාජප ෂ්ඨ ොලය තුමළ ගෙොගහෝැ, ගේ ගහොරු ටිෙ පාලනය ෙගළේ 
ිරයලා. [බාධා ිරීේ] ඒෙ ත්ි අපප ෙයන්තන තිගබන ගලොකු් 
ගද්. [බාධා ිරීේ] ්හින්තැ යාජප ෂ්ඨත් ින්තගන්ත ඒ (0ගැනාග  
ගහොරු ේ ලිගආ. ඔය හැ්  එග ් 'ග සා' එෙ  තිගබන ා. 

[බාධා ිරීේ] ග්ොන ා ගහෝ  ූෂෂ්ඨටය  තිගබන ා. එගහ් 
නැත්නේ අඩු  ටගන්ත යත්තයන්ත ටිෙ ගහෝ ගහොයෙේ ෙයලා 
තිගබන පුද් ලගය . ඒ ිසකරයප ත්ි ගේ අය ගද් පාලනය 

ෙයන්තගන්ත. ඕ ාප බගයන්ත ගනොග ි අිළ ගද් පාලනය ෙයන්තගන්ත. 
අහිංසෙ ජනතා  අපප  ය්  දීලා තිගබන්තගන්ත ග්හි ග නස  
ෙයන්තනි. එැා තිබුට බදු මුැ්  ත්න්තග  සා කු ලප ැාග න,- 

Entrust Securities  එග  ග්ොන ාැ වුගණ් ිරයා ැැ ො ගන්තැ? 
මිලියන (,400 ගෙොහාපැ ිවහි් ලා තිගබන්තගන්ත? අැ උත්තය 
ගැන්තන ත්ි ඔතැන-ිසප ෂ්ඨගආ- ින්තගන්ත. ඔන්තන ඔය  ාග  

ෙට්ටිය ත්ි ඔතැන ින්තගන්ත. පා්ධලිගේන්තතුමගේ සිටින 
්න්තත්රී රුන්තප ඔය ආොයයප ෙපයුතුම ෙයන්තන පුළු න්ත නේ, ත  
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පා්ධලිගේන්තතුම  

ග්ොන ාැ ෙයන්තගන්ත? තාත්තා ිරයන ගද් පුතා ැන්තගන්ත නැහැු! 
පුතා ිරයන එෙ තාත්තා ෙයන්තගන්ත නැහැු! ග්ොෙ ැ, ගේ 
තත්ත් ය? අිළ ඔය  ාග  තුම්.ා ගද් පාලනයප  ැටිලා නැති නිසා, 

නේ ිරය න්තගන්ත  නැහැ. නමුත් හිතන්තන එපා, එය අග්ල 
දු්ධ ලතා   ිරයලා. [බාධා ිරීේ] ග්ොන ාැ, warehouse 
ිරයන්තගන්ත? ඔබතුම්න්තලා ැන්තන ා, warehouse එෙප අවුරුදු 

14ෙප ිසාගස් ලා ්න්තද්රිො කු්ායතුමං  ත්ි  අුව්ැතිය  දීලා 
තිගබන්තගන්ත ිරයන එෙ. ඒ ොයටා  ැන ගනොැන්තනා, ඔබතුම්න්තලා 
අපප ඇින් ල රි  ෙයන්තන හැන ා. තමුන්තනාන්තගසේලා 

ඊ්ධෂ්ඨයාග න්ත ගපගළන ා.   රු සයත් අමුණු ් ඇ්තිතුම්ා ගේ 
අ සාාාගේ ගේ  රු සභාගේ ි න්තන ා. 
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුුගෙ ෙහතා (විවශ්ේෂ කාර්යවාර 

අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெெத் அமுனுகை - விதெட பணிப் 

தபொறுப்புகளுக்கொன அமைச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 

මුැ්  ඇ්ති හැටියප ් ්ි  එය ිස ෘත ෙගළේ. 
 

ගරු රවි කරුණානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெவி கருணொநொெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අිළ ිසප ෂ්ඨගආ ින්තනගෙොප, මුැ්  ඇ්තිතුම්ා හැටියප,  රු 

සයත් අමුණු ් ඇ්තිතුම්ා ත්ි එය ිස ෘත ෙගළේ. 

තමුන්තනාන්තගසේලා  ාග  licence පාිස්.චි ෙයලා  යාපාය ෙයන 
පුද් ලගයෝ ගනොග ි අිළ. ඒ නිසා ගේ ා  ිග න  න්තන අ  යි . 
ගේෙ Entrust Securities ග න්තන පුළු න්ත   cars import  ිරී්  

ෙයන ා ග න්තන පුළු න්ත. [බාධා ිරීේ]  අපප අ  ය  න්තගන්ත හැ්  
තඹ  තය ් ආණ්ඩු ප ලබා  ැනී්ප හැිර  ැඩ ිළිබග ළ   
සෙසා  ිරී්පි. ඒ නිසා ත්ි ගේ  ාග  උපක්ර්ය ලි  ැඩ 
ිළිබග ළ ්  ඇති ෙයලා තිගබන්තගන්ත. [බාධා ිරීේ]  

ලැේගබෝිවනි  ැනත් ිරයන්තන ඕනෑ. ගෙෝ, ගේ ලැේගබෝිවනි? 
[බාධා ිරීේ] ඇි, අිළ ඒ ා යජය සන්තතෙ ෙයලා තිගබන්තගන්ත? 
[බාධා ිරීේ] ඔබතුම්න්තලා ගනොැන්තන ා වුටාප, අපප ිරයන්තන 
තිගබන්තගන්ත ඒ ා යජය සන්තතෙ ෙය තිගබන බ ි. මිලියන 50ෙප 
ග නා  ෝධ ටිෙ ෙවුැ, ආනයනය ෙයලා තිගබන්තගන්ත? ඒ ගද් ්  

අැ ිළිබග න තිගබන ා. ගේ ා ග නාගේ හිපපු ජනාකරපතිතුම්ාග  
අුවැැුව් ඇති  ිරයලා අැ ගහිබැයවු ග ලා තිගබන ා. 
තමුන්තනාන්තගසේලා ගනොැැන  බ්ැ ෙළාප, ග ්.් ගද් ්  ත්ි අැ 

ගහිබැයවු ග ලා තිගබන්තගන්ත. ග නාගේ Carnet permit එගෙන්ත. 
අවුරුද්ැෙ ොලයෙප පුම  නැ ත අපනයනය ෙයන ා ිරේ ත්, 
ගේ යගට් අවුරුදු 5  තිබුටා. අිළ පත් වුටාප පුම  අපනයනය 

ෙයන්තන ිවහි් ලා, වුට ගද් ත්ි එතැනදී ගහිබැයවු ග ලා 
තිගබන්තගන්ත. ඒ නිසා  ංගු ැාලා ෙයපු ගද් පාලනය සේපූ්ධටගයන්ත 
අතුම ාලා තිගබන ා. අග්ල ිළරිසිදු පාලනය නිසා ත්ි 

ඔබතුම්න්තලාප ඇින් ල රි  ෙයලා ගහොරු ටිෙ ග්තැන ත්ි 
ින්තගන්ත ිරයලා අිළ ිරයන්තගන්ත. නමුත් ඒ ගද් ්  ිරයන්තනප තයේ 
අග්ල ගෙොන්තැ   ති්ත්  න්තගන්ත නැහැ, ඒ  ාග   ැරැරි  ැඩ 

ෙයමින්ත අිළ ෙපයුතුම ෙයන ා නේ. [බාධා ිරීේ] ඒ නිසා 
තමුන්තනාන්තගසේලාග  ඔය (4 ේ ලිගආ ගහොරු සියුගැනා් එෙතුම 
ග ලා, ඒ ගහොරු ෙණ්ඩාය් නිගයෝජනය ෙයන නායෙගය  
ත්ි පත් ෙයලා තිගබන්තගන්ත.   

ජනාකරපති ගලස අැ යපප නායෙත් ය ගැන ශ්රී ලංො නිැහසා 
ප ෂ්ඨගආ ව්ත්රීපාල සිරිගසේන ්ැතිතුම්ාප ගෙොතයේ හිරිහැය 
ෙයන්තන හැන ාැ? ජනතා  ග ුවග න්ත අ ංෙ  ගසේ ය ෙයන්තන 

එතුම්ා පත් ෙයලා තිගබන්තගන්ත, එ සත් ජාතිෙ ප ෂ්ඨගආ සහ ශ්රී 

ලංො නිැහසා ප ෂ්ඨගආ ාන්තැ ැායෙගයෝි. ඒ නිසා ඔවුන්ත ගේ 

ආණ්ඩු ප අභිගයෝ  ෙයන ා. පැයදුණු එ ගෙගන  ිරයන ා, 
යගෙොගහෝ ැ ඒෙ වුගණ්, ගෙොගහෝැ ගේෙ වුගණ්?ය ිරයලා. 
අපප ්තෙි,  )4 න සං ත්සයයප කුරුටෑ ලප ආ ා ිරයලා 
ගපන්ත පු ෙට්ටිය. ඊප පසාගසේ එ සත් ජාතිෙ ප ෂ්ඨගආ  0 න 

සං ත්සයයප Campbell Park එෙප ආපු ෙට්ටිය ැැෙලා ැැන්ත 
ගේග ෝ ලන්තග  ෙප  ැහිලා තිගබන ා ිරයන එෙ ත්ි 
ිරයන්තන තිගබන්තගන්ත. ඒ නිසා අිළ ඔබතුම්න්තලාප අභිගයෝ  

ෙයන ා, පුළු න්ත නේ එෙ තැනෙප 4,000  එෙතුම ෙයලා 
ගපන්ත න්තන ිරයලා. අන්තන එැාප ගපන්ත න්තන පුළු න්ත, ්හින්තැ 
යාජප ෂ්ඨප ගෙොන්තැ  තිගබන ා ිරයන එෙ.  

ැැන්ත බලන්තන, හිපපු ජනාකරපති ග්න්ත් මුැ්  ඇ්ති  න 
්හින්තැ යාජප ෂ්ඨ  අැහස  ිරිරිපත් ෙයන ා, ය ැට් එෙ අඩු 
ෙයන්තනය  ිරයලා. ගේ යගට් ආ්ධථිෙය ොලා ැාලා, යගට් ආැාය් 

අඩු ෙයලා, ආැාය් හා ිසයැ් අතය පයතයය  අපප ලබා දීලා 
ැැන්ත එතුම්ා  ිරයන ා, යඒ ටය ටිෙ ග  න්තන ආැාය්  උපයන්තන 
එපාය ිරයලා. අැ එතුම්ා අපප අැහස  ිරිරිපත් ෙයන ා,  
යෙරුටාෙයලා ජනතා  ග ුවග න්ත ' ැට්' එෙ  ැඩි ෙයන්තන එපාය 

ිරයලා. එතුම්ාග  ොලගආ ගේ යප පාලනය ෙළ ආොයය නිසා 
ත්ි, ගේ  ාග  තත්ත් ය  ැැන්ත ඇති ග ලා තිගබන්තගන්ත.  

අැ බලන්තන, Sooriyawewa Cricket Stadium එෙ. ඒෙප 

රුිළය්  මිලියන (,)00  ිසයැේ ෙය තිගබන ා. ඒග  සැබෑ 
ඇසාතගේන්තතුම  රුිළය්  මිලියන 8)0ි. ිතුමරු ස් ලි ගෙොගහේැ 
ිවහින්ත තිගබන්තගන්ත? ගනොගයෝ.ග්ෝග්  ිසදුලි බලා ායගආ ිසයැ්ත් 

ඒ  ාග ්  ැඩි ග ලා තිගබන ා. එැා අකරගේගී ්ා්ධ  හැන්තන ිවය 
ිසයැග්න්ත සියයප 11  අඩු ෙය හැන්තන පුළු න්ත හැිරයා  අැ 
ල ෂ්ඨා්න්ත ිරරිඇ් ල ඇ්තිතුම්ාග  අ්ාතයාං ගයන්ත ඇති ග ලා 

තිගබන ා. එගහ් ත්ි අැ ගේ ග නස ඇති ෙයලා තිගබන්තගන්ත. 
ය 'ගේ යගට් ස් ලි නැහැ.' ිරයලා එෙ පැත්තිරන්ත ිරයන ා, නමුත් 
ගේ යප සං ්ධධනය ග න්තගන්ත ගෙොගහෝැ?ය ිරයලා 

ඔබතුම්න්තලාප ැයා  න්තන බැරි ග ලා තිගබන ා. යප සං ්ධධනය 
ිරී් ත්ි අිළ ෙය ග න යන්තගන්ත. [බාධා ිරීේ] සද්ැ ෙළා 
ිරයලා අිළ භය ග න්තගන්ත නැහැ. ඔබතුම්න්තලා ත  සද්ැ ෙයන්තන. 
ඒෙ ත්ි අපප තිගබන ගලොකු් අභිගයෝ ය. ඒ අභිගයෝ  ්ත 

අිළ යහ පාලනය තුමිබන්ත උත්සාහ  න්තගන්ත මීය ප  ැඩිය 
සං ්ධධනය  යගට් ඇති ෙයන්තනි. ඒෙ ගනො ැේබ්ධ ්ාසගආ 
10 ැනිැා ිරිරිපත් ෙයන අය  ැය තුමිබන්ත අිළ ගපන්ත ා ගැන ා. 

එැාප ත්ි ගේ අය ගහෝ ්න්ත ග න්තගන්ත, බංගෙොගලොත් ග ලා 
තිගබන ා ිරයන ගේ යප අිළ ගෙොගහෝැ ිරිරියප ග න යන්තගන්ත 
ිරයලා. [බාධා ිරීේ] ඒ නිසා අප ගේ අ සාාාගේදී ි් ලා 

සිටින්තගන්ත, ඔබතුම්න්තලා ෙයපු අපයාධ ැැන ග න, ගේ  ාග  සද්ැ 
ෙයන්තගන්ත නැතුම , ඔබතුම්න්තලා ඒ ඇති ෙයපු ්ර ාන නැති ෙයලා, 
ිළරිසිදු ෙයලා, දුගෙන්ත ගපගළන අහිංසෙ ජනතා ප ගසත  ලබා 

ගැන්තන ෙපයුතුම ෙයන්තන අපප ොලය   ලබා ගැන්තන ිරයලාි.  

අිළ ජාතිෙ ්රතිපත්තිය  ඇති  යප හැන්තන ඕනෑ. ජාතිෙ 
්රතිපත්තිය ඇති ිරීගේ පළමු ැනි සාධෙය ත්ි, ආැාය්. අපප 
ආැායේ අ  යි. ආැාය් හරියාොය  ලබා  න්තන පුළු න්ත නේ, 

ඒෙප සරිලන ිසයැ්  ඇති ෙයන්තන ඕනෑ. අසීමිත ි් ලීේ ිටු 
ිරී්ප සීමිත සේපත් ්ර්ාටය  තිගබන්තගන්ත. ඒ සීමිත සේපත 
අසීමිත ි් ලීේ තුමිබන්ත ගබැා හරින ගෙොප අ  යතා ලප 

්රමුඛ්ත් ය  රිය යුතුමි. ඒ ්රමුඛ්ත් ය ගැන  එෙ ත්ි අිළ ෙයමින්ත 
යන්තගන්ත. ඔබතුම්න්තලා ග්තැනප ඇිස් ලා සද්ැ ිරී් ගනොග ි 
ෙළ යුත්ගත්. ිරසි් හයය  නැතුම  සද්ැ ෙයන එෙ ත්ි 

හාසයයප ෙරුට   න්තගන්ත. අප ගේ අ සාාා  උගයෝිව ෙය 
 න්තගන්ත, ස්බයතා ිරන්ත යගට් සං ්ධධනය ඇති ෙයන්තනි. අිළ 
ග් ැනි ආැාය්  උපයන්තගන්ත එෙ රිසා්රි ෙයෙ town එෙ  

සං ්ධධනය ෙයන්තන ගනොග ි. අිළ ගෙොළඹ ිවන්ත 

621 622 

[ රු යිස ෙරුටානායෙ  ්හතා] 



101)  සැ්ලතැේබ්ධ  20  

්ඩෙලපු පත්, ග්ලදුරුතුමඩුගේ සිප ගැවුන්තැයතුමඩු පත් 

ස්බයතාග න්ත සං ්ධධනය ඇති ෙයන ා ිරයන එෙ ගේ 
අ සාාාගේ ගපන්ත ා තිගබන ා. ඒ ගපන්තවී් ත්ි අැ ්ර ාන 
ෙයන්තගන්ත. ගෙොගහේැ අයෙ ග න්තගන්ත, ගෙොගහේැ ගේෙ ග න්තගන්ත, 
ඒ ්ර ාන අහන එෙ ත්ි ඔබතුම්න්තලාප ෙයන්තන පුළු න්ත එේ 

ගද්. ඊප  ඩා හයය  ඇති  ෙපයුතුම ෙයන්තන පුළු න්තැ? ඔගබ් හිපපු 
මුැ්  ඇ්තිප අිළ ගනොගය  අ සාාා ල ිරයලා තිගබන ා,  
යෙරුටාෙයලා ඇිසත් ගෙොගහෝැ  ඒ ා වුගණ් ිරයලා ත්ධෙ 

ෙයන්තන  අිළත් එ ෙ ිස ාැ ෙයන්තනය ිරයලා. නමුත් ත ් භයි 
ඇිස් ලා ොා ෙයන්තන. එන්තගන්ත පසාස ගැොගයන්ත. යන්තගන්ත 
පන්තසලෙප. නැත්නේ ප්රිො   ිරිරිපත් ෙයන ා, යග්න්තන 

ගයෝජනාය ිරයලා. එන්තන, පා්ධලිගේන්තතුම ප ඇිස් ලා ොා 
ෙයන්තන. පා්ධලිගේන්තතුම  නිගයෝජනය ෙයන්තනි පත් ෙයලා 
තිගබන්තගන්ත.  

ජනාකරපතිෙග්න්ත පැයදුටාප පසාගසේ ්න්තත්රී ගෙගන  
ග න ා. ඒෙ එතුම්ාග  අැහස. ඒත් ඇිස් ලා ග්තැන ිරයන්තන 
පුළු න්ත නේ, යග්ගහ් ත්ි වුගණ්ය ිරයලා ්් හිතන්තගන්ත 
්ර ානය  ඇති ග න්තගන්ත නැහැ. පසාස ගැොගයන්ත ෙයපු 

ගද් පාලනය ඒ අයග  ොලාන්තතයය තුමළ ග න්තන පුළු න්ත. නමුත්, 
ව්ත්රීපාල සිරිගසේන ජනාකරපතිතුම්ාත්, යනි්  ිසක්ර්සිංහ 
අ ්ැතිතුම්ාත් අැ ගේ පාලනය තුමිබන්ත ග නස  ඇති ෙය 

තිගබන ා ිරයන එෙ අිළ ගනග ි ිරයන්තගන්ත. 
 

ගරු නිවයෝජය කාරක සවාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிெதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have another three more minutes. 
 

ගරු රවි කරුණානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெவி கருணொநொெக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, can I take another two minutes more? The 

entertainment that comes from them compels me to go a 
little longer  and say what is going on.  

අති රු ව්ත්රීපාල සිරිගසේන ජනාකරපතිතුම්ාත්, අග්ල  රු 
යනි්  ිසක්ර්සිංහ අ ්ැතිතුම්ාත් ගේ ග න යන අුත් සේමුති ාදී 
ගද් පාලන  ්න ග ුවග න්ත අැ ගලෝෙ නායෙයන්ත අපප උැේ 

ෙයන්තන පපන්ත අයග න තිගබන ා. ජපානගයන්ත ග න්තන පුළු න්ත  
චීනගයන්ත ග න්තන පුළු න්ත  ඇග්රිොග න්ත ග න්තන පුළු න්ත  
ඔවුන්ත අපප උැවු ෙයන්තන පපන්ත අයග න තිගබන ා. අග්ල අති රු 
ජනාකරපතිතුම්ා 11 ැනි ැා United Nations ල  1 ැනි ්හා 

්ණ්ඩල සැසිය අ්තන්තන සූැානමින්ත ින්තන ා. ගේ ා තුමිබන්ත අැ 
අග්ල යප  ැන ිසග ේෂ්ඨ සැලිර් ල  ඇතිග ලා තිගබන ා. පුම           
ිවය ආණ්ඩු  එැා ටය  ත්ගත් සියයප හයෙ, හතෙ 

ගපොලියෙපි.  

අැ අිළ සියයප එෙහ්ායෙ, ගැෙෙ ගපොලියප ටය ලබා 
 න්තන ගෙොප ිරිසියා   ඇතිග ලා ත්ි ගේ ිසකරයප ෙෑ  හන්තන 

පපන්ත අයග න තිගබන්තගන්ත.  රු බන්තදුල ගුට ්ධධන හිපපු 
ඇ්තිතුම්ා ිරයන ා, අිළ ිවය අවුරුද්ගද්  ැඩිගයන්ත ටය අයග න 
තිගබන ා ිරයලා. ්හින්තැ යාජප ෂ්ඨ ්හතාග  පුම ිවය 

ආණ්ඩුග න්ත  ත්ත ටය ටිෙ ත්ි අපප ග  න්තන සිද්ධ ග ලා 
තිගබන්තගන්ත ිරයලා එතුම්න්තලා ැන්තගන්ත නැද්ැ? අිළ ැැන්ත  න්තන 
ටය ග  න්තගන්ත ත  අවුරුදු හයිරන්ත, හතිරන්ත. අැ අකරගේගී ්ා්ධ  

හැගැන ා  ග  ්  හැගැන ා  රැකී ය ෂ්ඨා ලබා ගැන ා. ගේ 
සිය් ල ගැස බලාග න ත්ි තමුන්තනාන්තගසේලා අගපන්ත ්ර ාන 
ෙයන්තගන්ත, ගෙොගහන්තැ ගේ ා එන්තගන්ත, අයෙ ග්ොන ාැ ග න්තගන්ත 
ිරයලා.  රු නිගයෝජය ොයෙ සභාපතිතුම්නි, ් ප නියමිත ොලය 

අ සන්ත ග ලා තිගබන නිසා ්් මීය ප  ඩා ගේලා   න්තගන්ත නැහැ. 

යගට් ආ්ධථිෙය  ්ධධනය ෙයමින්ත   ති්ත් ෙයමින්ත අිළ 

ිරිරියපත් ෙපයුතුම ෙය ග න යන ා.  

ිසප ෂ්ඨගආ ්න්තත්රී රු යගට් ආැාය් අඩු වුටත් උසාිස යන ා. 
එතුම්න්තලා ැැන්ත හැ් ගද්ෙප් උසාිස යන ා  VAT එෙප උසාිස 
යන ා  අිළ අය කු මිල  ැඩි ෙළත් උසාිස යන ා. ගේ  ාග  

සංේ ප තුමිබන්ත අග්ල ආැාය් ඇසාතගේන්තතුම ආැාය්ප  ඩා  ැඩි 
්ර්ාටයිරන්ත  ්ධධනය ෙය  ැනී්ප හැිරයා  ඇතිග ලා 
තිගබන ා. මුැ්  අ්ාතයාං ගආ සිටින සියු් නිලධාරින්තප ්් 

ගේ අ සාාාගේදී සාතුමති න්තත ග න ා. ග්ොෙැ,  ැඩ ෙයන අය 
්හන්තසිගයන්ත  ැඩ ෙයන ා.  ැඩ ෙයන්තගන්ත නැති ගහොරු ටිෙකුත් 
ින්තන ා. ගේ ග නස ඇති ෙයග න සියු ගැනාග ් 

එෙමුතුමභා ය තුමිබන්ත ිරිරියප ෙපයුතුම ිරී් ත්ි අිළ ෙයන්තගන්ත. 
ගනො ැේබ්ධ ්ාසගආ 10 ැනි ැාප ගේ යප ගහෝ ්න්ත  න ිසකරගආ 
අය  ැය  අිළ ිරිරිපත් ෙයලා ගපන්ත න ා ිරයන එෙත් ගේ 

අ සාාාගේදී ්ා ්ත  ෙයන ා.  

 
ගරු නිවයෝජය කාරක සවාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிெதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அடுத்ததொக தகளெவ மவத்திெ கலொநிதி ெிவதைொகன் 

அவர்கள்! உங்களுக்கு ஒன்பது நிைிடங்கள் உள்ளன. இந்த 

விவொதம் தொைதைொகத் ததொடங்கிெதொல் உங்களுமடெ தநெம் 

குமறக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

 
[பி.ப. 3.37] 

 

ගරු (වවදය) එසන  සවවෙෝහන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திெ கலொநிதி) ெி. ெிவதைொகன்) 

(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
தகளெவ குழுக்களின் பிெதித் தவிெொளர் அவர்கதள, 

இன்மறெ விவொதத்தில் கலந்துதகொள்ள எனக்குச் ெந்தர்ப்பம் 

தந்ததற்கொக உங்களுக்கு எனது நன்றிமெத் ததொிவித்துக் 

தகொள்கிதறன். முல்மலத்தீவு நகெொனது மூன்று பக்கமும் நீெொல் 

சூழப்பட்டதொகும். ஒரு பக்கம் தபருங்கடலொலும் ைற்மறெ இரு 

பக்கங்களும் நந்திக் கடலொலும் சூழப்பட்டிருப்பது அதன் 

விதெடைொன ஓர் இெல்பு. அங்கு வட்டுவொகல் பிெததெைொனது 

நந்திக்கடல் களப்புடன் தெர்ந்ததொக இருப்பதொல் அது ஒரு 

விதெட இடத்மதப் பிடித்திருக்கின்றது . ைமழக் கொலத்தில் 

கொட்டிலிருந்து திெண்டுவரும் தவள்ளம் நந்திக் கடலிதல 

கலந்து, இந்த வட்டுவொகல் களப்மப உமடத்து அதனூடொகப்  

தபருங்கடமல அமடகின்றது. இந்தக் கொலத்தில் இந்தக் 

களப்பிதல நண்டு, இறொல், ைீன் தபொன்றமவ முட்மடெிட்டுப் 

தபருகுவதற்கொன ஒரு சூழலும் கொணப்படுகின்றது . எனதவ 

இது எைது ைக்களின் வொழ்வொதொெத்துடன் இமணந்துள்ள ஒரு 

விடெம். இந்தக் களப்பு உமடக்கும்தபொழுது ைமழ 

நின்றுவிடும் என்று எைது ைக்கள் நம்பி வருகின்றொர்கள். 

அதுதொன் உண்மையுைொகும். அதொவது, இறுதி ைமழ தகொட்டும் 

தபொழுது இந்தக் களப்மப உமடத்துவிடுவதுடன், ைமழயும் 

நின்றுவிடும். அப்படிெொன ஓர் இடத்தில் இன்று ெட்டத்துக்குப் 

புறம்பொக தகொத்தொபெ கடற்பமட முகொம் விஸ்தொிக்கப்பட்டு 

வருகின்றமை கவமலக்குொிெ ஒரு விடெம்.  

இது எைது ைக்களின் இெற்மக வொழ்வுடன் தெர்ந்த ஒரு 

பிெததெம். முல்மல நகெைொனது இெற்மக ைீன்பிடித் துமற 

முகத்துடன் தெர்ந்த ஓர் இடம். அங்கு இவர்களொல் 

ஆக்கிெைிக்கப்பட்ட பிெததெம் எைது கடல் வளத்துடன் தெர்ந்த 

ஓர் இடம். அது ைட்டுைல்ல, இந்த நந்திக் கடலொனது 

நண்டுகமள உற்பத்தி தெய்து தகொழும்புக்கு அனுப்புவதில் 

இன்றும் தபெர்தபற்ற ஒரு பிெததெம். இங்குதொன் இந்தப் 
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பிெச்ெிமனதெ உள்ளது. கடற்பமடெினர் இமத ஆக்கிெ 

ைித்துக்தகொண்டு இது தங்களுக்கு முக்கிெத்துவைொன பிெததெம் 

என்று கூறுகின்றொர்கள். ஆனொல் இது ைக்களுக்கு 

முக்கிெத்துவைொன ஒரு பிெததெம் என்பதற்குத்தொன் இங்கு 

நொங்கள் முன்னுொிமை தகொடுக்க தவண்டும். இந்த இடத்தில் ஓர் 

இெற்மக வட்டம் சுற்றிவருகின்றது. நொன் தெொல்ல வருவது, 

அது ைமழ கொலத்தில் உமடப்தபடுத்த பின்னர் அந்த உமடப்பு 

அமடக்கப்பட்டு ைீண்டும் ஒரு ைமழ வரும்தபொழுது 

உமடப்தபடுக்கும். இவ்வொறு இங்கு ஓர் இெற்மக வட்டம் 

சுற்றி வருகின்றது. ைக்களின் வொழ்வுடன் தெர்ந்த இந்தப் 

பிெததெத்மத உருக்குமலப்பதற்குக் கடற்பமடெினர் முென்று 

வருகின்றொர்கள் என்பதத கவமலக்குொிெ ஒரு  விடெைொகும்.  

அதுைட்டுைல்ல,  எைது முல்மல ைொவட்டத்தில் இந்தப் 

பிெததெைொனது உல்லொெப் பெணத்துமறக்குொிெது என்பதுதொன் 

எைது வொதம். எைது பிெததெ அபிவிருத்தி இமணப்புக் குழுவில் 

நொங்கள் ஒரு தீர்ைொனம் எடுத்திருந்ததொம், இந்தப் பிெததெம் 

எைது கடற்தறொழில் பல்கமலக்கழகத்துக்கொக ஒதுக்கப்பட 

தவண்டும் என்று. எனதவ, அங்குள்ள 600 ஏக்கர் வமெெொன 

தபொதுைக்களின் கொணிகள் அவர்களுக்கு விடுவித்துக் 

தகொடுக்கப்பட தவண்டும்; ைிகுதிெொன அெெ கொணிகமள ஒரு 

கடற்தறொழில் பல்கமலக்கழகத்துக்கொகப் பிெதெொெனப்படுத்து 

வதற்கு நடவடிக்மக எடுக்கப்பட தவண்டும் என்பதுதொன் எைது 

தகொொிக்மகெொக இருக்கின்றது. அதற்கொகதவதொன் இந்தத் 

தீர்ைொனத்மத நொங்கள் எடுத்திருந்ததொம். ஆனொல் 

துெதிருஷ்டவெைொக முன்மனெ அெெின் இெொணுவ ஆட்ெிக் 

கொலத்தில் - இெொணுவ ஆட்ெி அெங்தகறிெ கொலத்தில் இடம் 

தபற்ற  நகர்வுகள் இதற்குத் தமடெொக இருந்தன. தவறொன ஒரு 

கொணி சுவீகொிப்புக்கொக இங்கு ஒரு gazette notification 

தவளிெிடப்பட்டிருக்கின்றது. எனதவ, முன்மனெ அெசு தெய்த 

ைக்கள் விதெொதச் தெெல்கமளதெ இந்த அெசும் 

ததொடெப்தபொகின்றதொ? என நொன் தகட்க விரும்புகின்தறன். 

உங்களது ஆட்ெி ைக்களொட்ெிெொ அல்லது இெொணுவ ஆட்ெிெொ? 

என்ற ஒரு தகள்வி இங்கு ததொக்கிநிற்கின்றது. ஏதனனில், 

இன்று நமடதபறும் நிகழ்வுகள் கவமலக்குொிெ 

மவகளொகத்தொன் இருக்கின்றன.   

அண்மைெில் முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்தில் பமடெினர் 

எந்தவித அறிவித்தலுைின்றித் திடீதென தைய்ச்ெல் தமெெொகப் 

பொவித்த பிெததெத்மதச் சுற்றிவமளத்து தவலி தபொட்டதொல் 

அங்கு தென்ற  ைக்களின் கொல்நமடகள் அவர்களின் அமடப் 

புக்குள் ெிக்கிக்தகொண்டன. அவ்வொறு 600க்கும் தைற்பட்ட 

கொல்நமடகள் ெிக்கிக்தகொண்டதொக ைக்கள் ததொிவிக் 

கின்றொர்கள். எனதவ, இன்று அவர்கள் அந்தக் கொல்நமடகள் 

மூலம் கிமடக்கும் வருைொனத்மதக்கூட இழந்து 

நிற்கின்றொர்கள். ஆனொல், இமதப்பற்றிப் தபசுவதற்கு அங்கு 

ெொரும் முன்வெவில்மல என்பது கவமலக்குொிெ விடெம்.  

ஆனொல், இந்தக் கொணி சுவீகொிக்கின்ற நடவடிக்மக 

இமடநிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றதபொழுதிலும் பமடெினர் 

அவர்களது நடவடிக்மககமளத் ததொடர்ந்து வருகின்றொர்கள். 

இது ைக்களுடனொன அந்நிதெொன்னிெத்திற்கு ஒரு பங்கைொன 

நிகழ்வு என்றுதொன் நொன் கூறுதவன். கொஷ்ைீொில் இருக்கின்ற 

இெொணுவத்தினர் கொட்டிதல தகொடூெப் பனிப் பிெததெத்தில் 

அந்த நொட்மடக் கொத்துக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். ஆனொல், 

இவர்கள் நகொிதல தெொகுெொக வொழ்வதற்கொக ைக்களின் 

வொழ்வொதொெங்கமளக் குமலத்து அங்கு நிமலதகொள்ளப் 

பொர்க்கின்றொர்கள். இது ெொிெொ? என்றுதொன் நொன் 

தகட்கின்தறன். பொதுகொப்புப் பமடெினருக்கொகப் பென்படுத்தக் 

கூடிெ பல அெெ கொணிகள் கொட்டுப் பிெததெங்களில் 

தொெொளைொக இருக்கின்றன. ஏன், நகர்ப் பிெததெங்களில் வந்து 

எைது ைக்களின் வொழ்வொதொெங்கமள இவர்கள் உருக் 

குமலக்கிறொர்கள்? என்பதுதொன் எனது தகள்வி. எனதவ, 

அெெொங்கம் இந்த விடெத்மதக் கவனத்திதலடுத்து வட்டுவொகல் 

கடற்பமட முகொமை அங்கிருந்து அகற்ற தவண்டும். அந்த 

முகொமை கடற்பிெததெத்மத அண்டி அவர்களுக்குப் 

தபொருத்தைொன இடத்தில் அமைத்தொல், இந்தக் களப்புப் 

பிெததெத்மத எைது ைக்களின் வொழ்வொதொெத்திற்குப் பென்படுத் 

தக்கூடிெதொக இருக்கும்.  

ஆனொல், இப்படி ைக்களின் வொழ்வொதொெத்மதக் குழப்பும் 

ஒரு விடெத்மத உங்களொல் ததன்பகுதிெில் தெய்ெ முடிெொது. 

ெிங்கள ைக்கள் உங்கமள அவர்களது வொழ்வொதொெத்மதக் 

குமலக்க விடைொட்டொர்கள். எப்படிெொவது நீங்கள் அங்கு வந்து 

இெொணுவ ஆட்ெிமெ நிமலப்படுத்தப் பொர்க்கிறீர்களொ? என்று 

நொன் தகட்க விரும்புகிதறன். எனதவ, இந்த விடெத்தில் 

அெெொங்கம் கொிெமனதெடுத்து இன்னும் ஒரு ைொத கொலத்திற் 

குள்ளொக அல்லது இனிவெப்தபொகின்ற ைொவட்ட அபிவிருத்திக் 

குழுக் கூட்டத்துக்கு முன்பொக அந்தக் கடற்பமட முகொமை 

விலக்கிக்தகொண்டொல், நொன் ைிகவும் நன்றியுமடெவனொக  

இருப்தபன்.   

தைலும், நஞ்சுண்டொன்குளம் என்தறொரு குளம் விஸ்வைடு 

வில் உள்ளது. இது அபிவிருத்தி தெய்ெப்படொைல் அப்படிதெ 

இருக்கின்றது. இந்தக் குளைொனது பண்டொெவன்னிென் 

வொழ்ந்த கொலத்தில் கட்டப்பட்டதொகும். 

 

ගරු නිවයෝජය කාරක සවාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிெதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகளெவ உறுப்பினர் அவர்கதள, உங்கள் உமெமெ 

முடித்துக்தகொள்ளுங்கள். 

 

ගරු (වවදය) එසන  සවවෙෝහන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திெ கலொநிதி) ெி. ெிவதைொகன்) 

(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
இங்தக வீட்டுத் திட்டம் ெம்பந்தைொகவும் கூற 

தவண்டிெிருக்கிறது. எைது முல்மலத்தீவு ைொவட்ட ைக்களுக்கு 

17,000 வீடுகள் ததமவப்படுகின்றன. யுத்தத்தொல் உருக் 

குமலக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் இன்றும் அநொதெவொக விடப் 

பட்டிருக்கின்றன. தகொெ யுத்தம் எங்களுமடெ ைக்கமள 

முள்ளிவொய்க்கொலில் பலிதெடுத்தததன்பது உங்களுக்குத் 

ததொியும். எனதவ, இந்த 65,000 வீட்டுத் திட்டத்மத உடனடி 

ெொக நமடமுமறப்படுத்தி இந்த ைக்களின் கஷ்டங்கமள 

நீக்குவதற்கு அெெொங்கம் முன்வெதவண்டும் என்பது 

என்னுமடெ  தகொொிக்மகெொகும்.  

நொன் இங்கு தபசுவதற்குப் 15 நிைிடங்கள் தகொொி 

ெிருந்ததன். ஆனொல், குமறவொன தநெதை தெப்பட்டது. நொன் 

நிமறெ விடெங்கமளச் தெொல்ல எண்ணிெிருந்தொலும் தநெம் 

தபொதொமைெொல் இன்னுதைொரு விடெத்மதயும் கூறி எனது 

உமெமெ முடிக்கலொதைன நிமனக்கின்தறன்.    

அெெ ைருத்துவ அதிகொொிகள் ெங்கத்மதப் பற்றிப் பல 

பிெச்ெிமனகள் இங்கு முன்மவக்கப்பட்டன. தெவுதெய்து இந்த 

அெசு ஒரு விடெத்மதக் கவனத்திதலடுக்க தவண்டும். நீங்கள் 

தெொல்வதுதபொல் மவத்திெர்கள் file கமள எடுத்துமவத்துக் 

கணக்குப் பொர்க்கும் தவமலமெச் தெய்வதில்மல. அவர்கள் 

தநொய்களுடன் தபொெொடி உெிர்கமளக் கொப்பொற்றும் 

தவமலமெத்தொன் தெய்கிறொர்கள். எனதவ, அவர்களின் 

குழந்மதகளுக்கொக நீங்கள் ெில ெலுமககமளச் தெய்ெ 
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தவண்டிெது முக்கிெைொனதொகும். அவர்கள் தங்களது 

குழந்மதகளுக்கொகத்தொன் தகட்கின்றொர்கள். மவத்திெர்களின் 

குழந்மதகள்தொன் இந்த நொட்டிதல அதிகம் பொவம் 

தெய்தவர்கள். ஏதனனில், ைற்றவர்களுக்கு ஒரு வருடத்தில் 

அதிக நொட்கள் leave எடுக்கக்கூடிெ ெந்தர்ப்பம் கிமடக் 

கின்றது. ஆனொல், வருடம் முழுவதும் 24 ைணி தநெமும் தெமவ 

தெய்யும் மவத்திெர்கமள நீங்கள் கண்டிருப்பீர்கள். எனதவ, 

அவர்களின் குழந்மதகளுக்கொக இந்த அெசு தைலதிக ெலுமக 

கமளச் தெய்ெ முன்வெதவண்டும். அமதவிடுத்து, அவர்க 

ளுடன் தபொெொட முற்படக்கூடொது என்பமதயும் தகட்டுக் 

தகொண்டு விமடதபறுகின்தறன்.  நன்றி.   

 
 

[අ.භා. 5.( ] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුුගෙ ෙහතා (විවශ්ේෂ කාර්යවාර 

අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெெத் அமுனுகை- விதெட பணிப் 

தபொறுப்புகளுக்கொன அமைச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 

 රු නිගයෝජය ොයෙ සභාපතිතුම්නි, 1989 අංෙ 15 ැයන 
නිෂ්ඨාපාැන බදු (ිසග ේෂ්ඨ ිසකරිසධාන) පනගත් 5 ග නි   න්තතිය 
යපගත්, 101) ්ැි 1) රිනැති අංෙ 19)8/19 ැයන අතිිසග ේෂ්ඨ 

 ැසට් පත්රගආ පළ ෙයුව ලැබූ,  ාහන බදු සේබන්තධගයන්ත අැ රින 
ගෙගයන ිස ාැයප සහභාිව ග න්තන අ සාාා  ලැබී්  ැන ්් 
ිතා් සන්තගතෝෂ්ඨ  න ා.   

දී්ධ  ොලය  තිසාගසේ ගේ යපප  ාහන ආනයනය ිරීගේදී 
ගනොගය  ිසකරගආ ූෂෂ්ඨට ප තින බ  ප අප සියුගැනා් -ආණ්ඩු 
ප ෂ්ඨය ග න්තන පුළු න්ත, ිසරුද්ධ ප ෂ්ඨය ග න්තන පුළු න්ත- එෙඟ 
 න ා. එ ැනි ූෂෂ්ඨට පුම ිවය යජය ොලගආත් තිබුටා  

 ්ධත්ානගආත් තිගබන ා. එ් නිසා ගේ ගයෝජනා ලින්ත 
බලාගපොගයොත්තුම  න්තගන්ත, යජයප හිමි මුැ්  ්ර්ාටය  ලබා 
 ැනීගේදී  ාහන ආනයනය ිරීගේදී ලැගබන ගෙොපස ිළිබබව ත් 

සලො බලන්තනි.  

ඇත්ත   ගයන්ත් ගේ යපප පයට ෝධ ග න ඒ් තුමළ 
ගනොගය  ිසකරගආ ූෂෂ්ඨට තිගබන ා. අග්ල යගට් ිසගද්  ිසනි්ය 

්ර ානය  තිබුට නිසා ත්ි, අුත් ෝධ ග න්ත න්තගන්ත නැති  
පයට ෝධ ග න්ත න්තන සිද්ධ වුගණ්. මුැ්  තිගබන ග නත් 
යප ලප පයට ෝධ ග න්ත න්තගන්ත නැහැ. නමුත්, අපප තිබුණු 

ආ්ධථිෙ දුෂ්ඨාෙයතා නිසා අතීතගආ සිප ග්් ලාභ ෝධ ග න්ත න්තන 
සිද්ධ වුටා.  ාහන ග න්තවීගේදී ගේ ූෂෂ්ඨට පැ ැතුමගණ් ශ්රී ලංො 
ග්ධගුගේ ිසතය  ගනොග ි. ගද්ය ය ආැායේ ගැපා්ධතගේන්තතුම , 
ග්ෝප්ධ යා  ාහන ගැපා්ධතගේන්තතුම  ිරයන ගේ සෑ් අං යේ 

ගේ ූෂෂ්ඨට ඔඩු දු න ්ර ානය  බ ප පත් වුටා  පත් ග ලා 
තිගබන ා. යජයප අ  ය ආැාය් ලබා  ැනීගේ ඒ ්ා්ධ   ඩාත් 
ෝධය ෂ්ඨ් ිරී් සහ ූෂෂ්ඨටගයන්ත ගතොය ිරී් යජගආ යුතුමේ  

 න ා. ඒ අයමුණින්ත ත්ි ගේ සංග ෝධනය ග නැත් තිගබන්තගන්ත.   

ිතිහාසගආ ිස ාල් ගහොයේ පුම ිවය ැ සා ල සිද්ධ වුගණ් 
ග්ධගු ගැපා්ධත ගේන්තතුම  හයහා බ  අිළ ැන්තන ා. CTB එෙප 

අ  ය අ්තය ගෙොපසා ිරයලා පුද් ලිෙ ග ගළන්තැන්ත -
ඔබතුම්න්තලාපත්, ඒොබද්ධ ිසප ෂ්ඨයපත් සේබන්තධ අය- ගෙෝටි 
්රගෙෝටි  ටන්ත   ටිනා  ාහන ගෙොපසා ගේ යපප ග න්ත ලා 

පුද් ලිෙ අං යප දුන්තනා, ිස ාල ලාභ  න්තන. ඒ ිසතය  ගනොග ි, 
ග්ධගු ගැපා්ධතගේන්තතුමගේ උසසා නිලධාරින්ත ඒ ෙපයුත්තප 
සේබන්තධ ෙයග න තිගබන ා. අිළ අ් ලසා ගහෝ ූෂෂ්ඨට ග්ෝැනා 

ිස්්ධ න ගෙොමිස්ප සාතුමති න්තත  න්තන ඕනෑ. ග්ොෙැ, ඒ ගැන්තන 

ඕනෑ ප ාග න්ත තුමගනන්ත පංගු   ග  ලා, ිතිරි ටිෙ ග  න්තන 

ගහෝපලයෙප ිවයා් බඩුත් එ ෙ අතප් ඒ  ං්ාෙරු න්ත අ් ලා 
 ත්ත නිසා. ිතින්ත, ගේ  ාග  ිස ාල ූෂෂ්ඨට ග්ධගු අං ගආ, ආැායේ 
බදු අං ගආ, ුමයාබදු අං ගආ, ග්ෝප්ධ යා ්ර ාහන 
ගැපා්ධතගේන්තතුමගේ තිගබන ා. ඒ තුමිබන්ත යජයප ලැබිය යුතුම 

ආැායේ අඩු ග ලා තිගබන ා.  

පා්ධලිගේන්තතුම  ත්ි මුැ්  ිළිබබව   ිරයන ආයතනය. ඒ 
නිසා අිළ ආණ්ඩු ප ෂ්ඨගආ, ිසරුද්ධ ප ෂ්ඨගආ ිරයලා හිතාග න 

ෙපයුතුම ෙයන්තන ගහොව නැහැ. ගේ නීති - ීති නැ ත සෙසා ෙයලා 
යජයප ලැබිය යුතුම ආැාය් ලබා  න්තන අප සියු ගැනා් එෙතුම වී 
ෙපයුතුම ෙයන්තන ඕනෑ. ගේ ග නස ෙයනගෙොප යේ යේ ්රතිේධ් 

ගයොැන්තනත් අපප සිද්ධ ග න ා.   

ැැන්ත බලන්තන, අග්ල හිත ත්  රු බන්තදුල ගුට ්ධධන 
්න්තත්රීතුම්ා ත්ි, මුැ්  ිළිබබව අුවොයෙ සභාගේ සභාපති. 

එතුම්ාග  ්රධානත් ගයන්ත තිගබන ඒ ගෙොමිටිගආ  ා්ධතාගේ අංෙ 
එග  ගයෝජනා   ැන ්් ගබොගහෝ සන්තගතෝෂ්ඨ ග න ා. 
ග්ොෙ ැ  ඒ අංෙ එග  ගයෝජනා ? ඒ Report එෙ බලන්තන.  

 
ගරු ිනවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග්ොන ෙමිටුගේැ? 

 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුුගෙ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெெத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Subcommittee on Finance.  රු බන්තදුල ගුට ්ධධන 
්ැතිතුම්ා ත්ි ඒ ෙමිටුගේ සභාපති. එතුම්ාග  - 

 
ගරු ිනවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
It is appointed by the Constitutional Assembly. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුුගෙ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெெத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒෙ Constitutional Assembly එෙප අුවබද්ධ 
Subcommittee එෙ ගන්ත.  

 

ගරු ිනවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එතුම්ාග  ගයෝජනා ිළිබබව  - 
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුුගෙ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெெத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නැහැ. ්් ඒ පළමු ැනි ගයෝජනා   ැන ිසතයි ිරයන්තගන්ත. 
ග්ොෙැ, ඒෙ ගබොගහෝ  ැැ ත් එෙ . ්් හිතන හැටියප ඒෙ 
ිස ාැාත්්ෙ එෙ  ගනොග ි. "Head of State or Government 
should not hold the portfolio of Finance in the Cabinet of 
Ministers." ගේෙ අිළ ඔ ගෙෝප් එෙඟ ග න්තන පුළු න්ත 
ගයෝජනා  .  

්ග  හිත ත්  රු රිගන්තෂ්ඨා ගුට ්ධධන ්ැතිතුම්ා ගේ  ැන 
ැන්තන ා. යාජය නායෙයා මුැ්  ඇ්ති වුටා්, සේපූ්ධට පාලන 
තන්තත්රය් ිසෙෘති ග න ා. ්් පුද් ලයන්ත  ැන ගනොග ි ගේ 
ිරයන්තගන්ත. ස්හය ොල ල යාජය නායෙයා මුැ්  ඇ්ති 

  ගයුවත් සිටියදී ග්ොෙැ වුගණ්? ්ග  හිත ත්  රු රිගන්තෂ්ඨා 
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පා්ධලිගේන්තතුම  

ගුට ්ධධන ්න්තත්රීතුම්ා ඇ්ති යගයකු   ගයන්ත සිටියදී ග්ොෙැ 

වුගණ්? ගෙොන්තත්රාත් එෙ   ැන සාේ.ාා ෙයනගෙොප්, 
ඔබතුම්ාග  බලතල අින්ත ෙළා. එගහ් වුටා. ස්හය අ සාාා ප 
ඇ්තිතුම්ාප ෙයැය ෙයලා න තින්තගන්ත නැතුම , එතුම්ාග  
අ්ාතයාං ගආ ්රධානියාත් ්ාරු ෙයලා ැැේ්ා. හැබැි, ඒගෙන්ත ඒ 

නිලධාරියාප ගහොව  වුටා. අැ එතුම්ා ජනාකරපතිතුම්ාග  ග් ෙේ 
බ ප පත් ග ලා ින්තන ා. ඒ ිසතය  ගනොග ි, අග්ල 
ජනාකරපතිතුම්ා එැා ග්ොය හෙන්තැ ිවිසුම් අත්සන්ත ෙළාප පසාගසේ, 

ඔන්තන ගබොග්  පහු ැා්  ්හ ැලි අ්ාතයාං යප ග න ඇ්ති 
ගෙගනකු  පත් ෙළා! ඇි, ඒ බලතල එගහ් ලබා ගැන්තගන්ත? ඒ 
නිසා ගේ යප ිළරිසිදු ෙයන්තන නේ යාජය නායෙයා මුැ්  ඇ්ති 

හැටියප පත් ෙයන්තන ගහොව නැහැ. ඒෙප අිළ එෙඟ ග න්තන ඕනෑ.  

අිළ අවුරුදු ැහය -පහගළො   ෙැබිනට් ඇ්ති රුන්ත 
  ගයන්ත හිපපු අය. ්් අවුරුදු ිසසාස  ඇ්ති යයකු ිසකරයප 

ිවලා තිගබන ා. හැ් ගේලාගේ් අපප ගපගනන ගැය  ත්ි, 
යාජය නායෙයා ඇිනලි  ැුමග ොත්, අනි ා්ධයගයන්ත යගට් මුැ් -
හැ්  ිළිබබව තත්ත් ය ිසෙෘති ග ලා යන බ . අග්ල ෙැබිනට් 
ඇ්ති රුන්ත ඔ ගෙෝ් ගේ  ැන ැන්තන ා. ඒ නිසා අිළ 

ඔ ගෙෝප් ගේ ගයෝජනා ප එෙඟ ග න්තන පුළු න්ත. ඒෙ ත්ි, 
ඒේතිෙ ් ගේ ගෙොමිටිය ගේ  ගයෝජනා  නි්ධගද්   ෙයන්තගන්ත.  

 
ගරු චන්ද්රසින ගජදීර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  ெந்திெெிறி கஜதீெ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
එගහ් නේ ඒෙ ගහොවි ගන්තැ? 

 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුුගෙ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெெத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ිතා ගහොවි. අිළ එෙඟි. අිළ ඒෙප ග ෞය  ෙයන්තන ඕනෑ 
්ග  මිත්රයාප   රු බන්තදුල ගුට ්ධධන ්න්තත්රීතුම්ාප. එතුම්ා 
ත්ි, ගේ නිග්ධගද් යප ිසාගස් ලා් අත්සන්ත ෙයන්තගන්ත. [බාධා 

ිරී් ] ඒෙගන්ත. ැැන්ත යාජය නායෙයා ගනොග ි, මුැ්  
ඇ්තිතුම්ා. ඒෙප ග න් ගෙගනකු පත් ෙයලා තිගබන ා. 

 
ගරු ලක්ෂනෙන් කිිනඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
He has set an example. 

 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුුගෙ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெெத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
Yes, he has set an exmple.   

 රු නිගයෝජය ොයෙ සභාපතිතුම්නි, ගේෙ ගලොකු rocket 

science එෙ  ගනොග ි ිරයලා අිළ ෙවුරුත් ිළිබ න්තන ා. අිළ 
යපෙ ආැාය් සහ ිසයැ් ෙළ්නාෙයටය ෙයන්තන ඕනෑ. දී්ධ  
ොලය  තිසාගසේ අග්ල යගට් ආැායේ පැත්ත ය ්ර ගලස අ්ධබුැයප 

ල  ග ලා තිගබන ගේලා ෙ, ිසිසධ ගහේතුම නිසා -ස්හය ිසප 
අූෂයැ්ධය  ිසකරයප ෙපයුතුම ෙයපු නිසා- අග්ල ිසයැේ  ැඩි ග න ා. 
ැ සින්ත ැ ස ගේ පයතයය  ැඩි වුගටොත්, ගලෝෙය ගේ යප රිහා 

බලන්තගන්ත ත්න්තග  මුැ්  ෙළ්නාෙයටය ෙයන්තන බැරි යප  
හැටියප ි . ගලෝෙ බැංකු  ිරේ ත්, අග්ල ්හ බැංකු  ිරේ ත්, 
ිසරුද්ධ ප ෂ්ඨගආ අය ිරේ ත්, ෙවුරු ිරේ ත් අපප ිළිබ න්තන සිද්ධ 

ග න ා, අග්ල ගේ අය  ැය පයතයය ෙළ්නාෙයටය ිරී් 
අතය  යි ිරයන එෙ. එෙ පැත්තිරන්ත අිළ ගහොවප ගසොයා බලා 
අන  ය ිසයැේ ෙපා හැයලා, ගේ යපප ්රගයෝජන ත් ිසකරයප 

ිසයැේ ෙයන්තන ැැන  න්තන ඕනෑ. අගන  අතප අපප හිමි ිසය යුතුම 

ආැාය් අිළ අනි ා්ධයගයන්ත ලබා  න්තන ඕනෑ.  

 රු නිගයෝජය ොයෙ සභාපතිතුම්නි, ්් අග්ල  ැළ ගද්ය ය 
නිෂ්ඨාපාරිතය -GDP- අුව  සංඛ්යා ග් ඛ්න ිරහිපය  ිරිරිපත් 
ෙයන්තනේ. ගේ අවුරුද්ගද් ැැනප ්රියාත්්ෙ  න අය  ැය 

ගයෝජනා අුව  අග්ල යගට් ආැාය් - VAT, NBT ආරි සිය් ල් 
 ත් ිසප- අග්ල ැළ ගද්ය ය නිෂ්ඨාපාරිතගයන්ත සියයප 15.1ි. අග්ල 
ිසයැ් ැළ ගද්ය ය නිෂ්ඨාපාරිතගයන්ත සියයප 19ි. එින්ත අග්ල 

පුනයා ්ධතන ිසයැේ, සියයප 1(ි  ්රා ධන ිසයැේ සියයප 4ි. 
එගහ් නේ ගේ තුමිබන්ත අපප ගපගනන්තගන්ත, ගේ අය සහ  ැය 
 ඩාත් ෙළ්නාෙයටය ෙළ යුතුමය ිරයන ොයටයි. මුැ්  

අ්ාතයතුම්ාග  ගයෝජනා අුව ත්,  ්ධෂ්ඨය අ සන්ත  න ිසප එ් 
පයතයය ස්හය ිසප සියයප 4.9  ප්ට ග න්තන ිඩ තිගබන ා.  

 රු නිගයෝජය ොයෙ සභාපතිතුම්නි, යජය ආැාය් 

ලබා න්තනා ක්ර් ගැෙ  තිගබන ා. අග්ල ගද්ය ය බදු එ ොුම 
ිරීගේ ිස ාල  ්ධධනය  තිගබන ා. ඒ සේබන්තධගයන්ත අිළ මුැ්  
අ්ාතයතුම්ාප සාතුමති න්තත ග න්තන ඕනෑ. අය බදු ගහ ත් ආැායේ 
බදු, ග්ධගු බදු, ුමයා බදු ිරයන ්ා්ධ  තුමගනන්ත ත්ි යජයප ආැාය් 

ලැගබන්තගන්ත. ඒ හැ්  එෙේ සැලිරය යුතුම  ්ධධනය  තිගබන ා. 
්ප ආයංචි හැටියප අග්ල යගට් ආැායේ බදු ත්ි ිතා්  ුමළු 
  ගයන්ත ිහළප යන්තගන්ත. ිසග ේෂ්ඨගයන්ත් ග්ධගු බදු ල- 

 

ගරු චන්ද්රසින ගජදීර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெந்திெெிறி கஜதீெ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 රු අ්ාතයතුම්ා, ් ා ්ර ානය  ඇහු ාප ේ  නැද්ැ? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුුගෙ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெெத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

අහන්තන,  රු ් න්තත්රීතුම්ා. 

 
ගරු චන්ද්රසින ගජදීර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெந்திெெிறி கஜதீெ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 රු අ්ාතයතුම්නි, යජයප එ ැනි ආැාය්  ලැගබද්දීත් 

ගද්ය ය ආැායේ ගැපා්ධතගේන්තතුම ප පැ ී තිගබන බදු මුැ්  එෙතුම 
ිරීගේ ෝධය ග නත්  ිසගද්ය ය ගපෞද් ලිෙ ස්ා ්ෙප ගැන්තන 
යන ාය ිරයන එෙ -  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුුගෙ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெெத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නැහැ, නැහැ. 

 

ගරු චන්ද්රසින ගජදීර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெந்திெெிறி கஜதீெ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
පැහැරිලි ෙය න්තනි ් ා එය ඇහුගේ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුුගෙ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெெத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

පැහැරිලි ිරී්  ත්ි ඔබතුම්ා ි් ලන්තගන්ත. එය මුැ්  
අ්ාතයතුම්ා ගත්රුේ ෙයලා ගැි.  ගද්ය ය ආැායේ 

ගැපා්ධතගේන්තතුමගේ ෝධය භායය ිරසි් ිසකරයිරන්ත ග නසා 
 න්තගන්ත නැහැ  ගෙොගහත්් ග නසා  න්තගන්ත නැහැ. ්ග  හිගත්, 
එතුම්න්තලා මුැ්  අ්ාතයතුම්ාත් එ ෙ සාේ.ාා ෙයලා ැැන්ත 

සා්ධාෙ  ිරිරියප යන ා. නමුත්, අුත් ක්ර් ගසොයන්තන අපප 
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සිද්ධ ග න ා.  රු ්න්තත්රීතුම්නි, ඔබතුම්ාත් එෙඟ  න ා ඇති, අැ 

න  තා ෂ්ඨටය ්ිනන්ත  ඩාත් ගහොව බදු එෙතුම ිරී්  ෙයන්තන 
පුළු න්ත ිරයන ොයටයප. අැ හුඟ  යප ල එගසේ සිදු  න ා. මුැ්  
අ්ාතයතුම්නි, ඔබතුම්ා ඇහුේෙන්ත ගැන ාැ? ්ා ඔබතුම්ා  ැන 
ගහොව  ිරයන්තනි ගේ යන්තගන්ත. ිසාසයත් BOI එෙ තිබුටා. 

නමුත් BOI එෙත්, ආැායේ බදු ගැපා්ධතගේන්තතුම ත් අතය ිරසි 
සේබන්තධය  තිබුගණ් නැහැ. ආැායේ බදු ගැපා්ධතගේන්තතුම ත් 
ග්ධගු ත් අතය ිරසි සේබන්තධය  තිබුගණ් නැහැ. නමුත්, යජගආ 

ආැායේ ිළිබබව  ඒ ආයතන තුමගනන්ත් ගනොගය  ිසකරගආ 
 ුවගැුව සිදු ග න ා. අැ යආසිකුඩා  ්ධ් ඩ්ය ක්ර්ය භාිසත ෙයමින්ත 
න  තා ෂ්ඨටය හයහා ඒ ආයතන අතය සේබන්තධෙේ ඇති ෙය 

තිගබන ා. අිළ ඒ  ැන මුැ්  අ්ාතයතුම්ාප සාතුමති න්තන ග න්තන 
ඕනෑ. ඒ හින්තැා ත්ි ගේ ිසකරයප ආැායගේ ිස ාල  ැඩි වී්  ඇති 
ෙයන්තන පුළු න්ත ග ලා තිගබන්තගන්ත.  

 රු නිගයෝජය ොයෙ සභාපතිතුම්නි,  බදු ක්ර්ය ගේ යගට් ඇති 
ෙයන්තන අපප සිද්ධ ග ලා තිගබන්තගන්ත ඇි ිරයන එෙ  ැන 

ඇත්ත   ගයන්ත් අප ේ පනා ෙය බලන්තන ඕනෑ. එය  ග න 
ගෙොපසෙ තිගබන අ්ධබුැය .  ිළප යප ලප ිසකුටන අග්ල භාණ්ඩ  
සේබන්තධගයන්ත  ග ගළව  ගෂ්ඨේත්රගආ ිස ාල පුම බෑ්  අැ ඇති 

ග ලා තිගබන ා. එගහ් නේ ග්ය තනිෙය් බදු එෙතුම ිරීගේ 
අ්ධබුැය  ගනොග ි.   ්ා ඔබතුම්ා ස්ඟත්  ගේ  ැන සාේ.ාා ෙය 
තිගබන ා. ිළප යප ග ළවා්  ිළිබබව ්ර ානය  ත්ි ග්තැන 

 ැඩි  ගයන්ත තිගබන්තගන්ත. 

 රු නිගයෝජය ොයෙ සභාපතිතුම්නි, "Economics Digest" - 
January - June 2015 සඟයාග න්ත ගේ ොයටය ්ා උපුපා 
ැ  න්තන ෙැ් ැතිි.  අග්ල අ්ධා  ාසාත්රඥ රියෙ  න දුෂ්ඨාණි 

වීයගෙෝන්ත ්හත්මිය පුම ිවය ොලය  ැන ිසගේ්නය  ෙයමින්ත 
ග්ගසේ ිරයන ා: 

"This is despite inherent structual weaknesses underpinning that 
high growth; it relied almost entirely on infrastructure development 
that skewed growth heavily towards non-tradables, with a deferred 
cost of an external debt overhang. " 

ඒ ිරයන්තගන්ත, යආ්ධථිෙ උපාය ්ා්ධ ය තුමළ ග ොඩ  මුැ්   ැය 
ෙගළේ යටිතල පහුමෙේ - infrastructure- ඇති ෙයන්තනිය ිරයන 

එෙි. එහි  යැ  ිරයන ා ගනොග ි.  නමුත් එහි ස්බයතා   
නැහැ. ඒ  ගෂ්ඨේත්රගආ සිය් ල non-tradable ිරයන ගෙොපසප ත්ි 
 ැගපන්තගන්ත. ඒ ොලය තුමළ අග්ල ග ගළව  ගෂ්ඨේත්රය ෙඩාග න 

 ැටුටා. ගෙොපස , අග්ල් ගහේතුම නිසා ගනොග න්තන පුළු න්ත. ගේ 
 ා්ධතාගේ් ිරයලා තිගබන ා, ජාතයන්තතය ්ර ාන  ැන. 
ජාතයන්තතය   ගයුවත් ගලෝෙ ආ්ධථිෙගආ ිස ාල පුමබෑ්   සිදු 

ග ලා තිගබන ා ගන්ත.  

 

ගරු චන්ද්රසින ගජදීර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  ெந்திெெிறி கஜதீெ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මුළු ගලෝෙයප් බලපෑ ා. 
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුුගෙ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெெத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔේ, ඔේ.  ගේ  සඟයාග න්ත ඒ ිළිබබව   ්ා  උපුපා ැ  න්තනේ. 

එහි ගේ ිසකරයප සවහන්ත  තිගබන ා:  

"Global economic conditions are very different today from what 
prevailed before the financial and economic meltdown of 2008. 
Even the most competitive of economies in East and Southeast Asia 
are struggling  to keep economic growth above 6 per cent post-
crisis."     

චීනය  ාග  යප ් , ිසයට්නා්ය  ාග  යප ්  අැ 

අ්ධබුැයෙප මුහුට පාන ා. ග්ොෙැ, ඒ ි් ු් අඩුග ලා තිගබන 
නිසා. අැ ඇග්රිොගේ ගඩොන් ඩ් ට්රේ්ල  ජන්රිය ග ලා 
තිගබන්තගන්ත ඇි? ඇග්රිො  චීනගයන්ත බඩු ග නා ා  
ිසයට්නා්ගයන්ත බඩු ග නා ා  ආසියාග න්ත ලාභ බඩු ග නා ා. ඒ 

නිසා ඇග්රිොගේ factories  හන්තන පපන්ත  ත්තා. 
ෙේෙරු න්තප රැිරයා නැති වුටා. ඒ මිනිසාුම ත්ි අැ ගඩොන් ඩ් 
ට්රේ්ල  ාග  නායෙයකු පසාගසේ දු න්තගන්ත. අැ හිතා  න්තන බැරි 

ගැය  සිදු ග ලා තිගබන ා. රිපබ්ලිෙන්ත ප ෂ්ඨයප  ෙේෙරු න්ත 
ත්ි  ැඩිගයන්ත් සහගයෝ ය ගැන්තගන්ත.  ඇග්රිොගේ නිෂ්ඨාපාැන 
ිසයැේ  ැඩිි. චීනගආ නිෂ්ඨාපාැනය ිසයැ්, ිසයට්නා්ගආ unit cost 

එෙප  ඩා ඇග්රිොගේ නිෂ්ඨාපාැන ිසයැ්  ැඩිි. ඒ ග ෝ ලන්ත 
එෙ  ාහනය   න්තන යන ිසයැග්න්ත චීන ෝධ ගැෙ   න්තන 
පුළු න්ත  ජපන්ත ෝධ ගැෙ   න්තන පුළු න්ත. ඒ නිසා ඒ ආ්ධථිෙය 

ය ්රගයන්ත සී්ාග න්තන පපන්ත  ත්තා. නමුත් ඒ ග ෝ ලන්තප 
ගබ්ගයන්තන පුළු න්ත වුටා. ග්ොෙැ ඒ ග ෝ ලන්ත ළඟ, reserve 
currency තිගබන නිසා. ගලෝෙගආ් ස් ලි එහාප ිවහි් ලා 
ැාන ා. ඊප පසාගසේ ඒ ග ෝ ලන්ත ඒ ා පාිස්.චි ෙයලා, ඒ 

ග ෝ ලන්තග  ආ්ධථිෙය  යාජ ිසකරයප ිරිරියප ගපන්ත න ා. 
ිතින්ත ගේ ්ර ාන තුමළ, අග්ල ආැාය් ලබා  න්තන අිළ ්හන්තසි 
ග න්තන ඕනෑ. මුැ්  ඇ්තිතුම්ා ිරයලා තිගබන ිසකරයප අග්ල 

ග ගළව  ගෂ්ඨේත්රය  ැඩි ග න ා නේ, ිළප යප ලප අග්ල භාණ්ඩ 
ිසකුටන්තන පුළු න්ත නේ, ගේ බදු ්ර්ාටයන්ත එන්තන එන්තන් අපප 
අඩු ෙයන්තන පුළු න්ත. ගේ ගැෙ අතය සේබන්තධය  තිගබන ා. ඒ 

නිසා එ් ස්බයතා  අිළ ඇති ෙය  න්තන ඕනෑ. ගේ බදු 
තා ොලිෙි.  

අ සාන   ගයන්ත,  ගේ ොයටය  ැනත් ්ා ිරයන්තන ඕනෑ. 

ගේ ග ගළව ිවිසුමේ ලප හැග්ෝ් ිසරුද්ධත් ය ැ  න්තන 

හැන ා. අිළ ිරිරිගආදී, ින්තරියාුව ග ගළව ිවිසුම්  චීන ග  ගළව 

ිවිසුම්  සිං ්ලපූරු ග ගළව ිවිසුම් අත්සන්ත ෙයන්තන 

බලාගපොගයොත්තුම ග න ා. ඒ ඔ ගෙෝ් එෙප  එන්තගන්ත. එතගෙොප 

තමුන්තනාන්තගසේලාප බලන්තන පුළු න්ත, එෙ පැත්තෙප අරින ාැ, 
නැද්ැ ිරයලා. ඔ ගෙෝ් එෙප ගැන ා. අැ ගලෝෙගආ තිගබන 

ග ගළව ගපොළ ්  හඹායන්තන ඕනෑ. ගද්ය ය ග ගළව ගපොළ සී්ා 

වුටා් ග්ොෙැ ග න්තගන්ත? ඒ නිෂ්ඨාපාරිත භාණ්ඩගආ මිල  ැඩිි. 

අ්ධා  ාසාත්රගආ නීතිය  තිගබන ා, යeconomies of scale" 

ිරයලා. ඒ භාණ්ඩ ය  ැඩි  ැඩිගයන්ත නිෂ්ඨාපාැනය ෙයන්තන ඒ 

ඒෙෙගආ මිල බහින ා. ග ගළව ගපොළ සී්ාග න්තන, සී්ාග න්තන 
ඒෙෙගආ මිල  ැඩිි. ඒ නිසා පාරිගභෝජෙයා සහ නිෂ්ඨාපාැෙයා 

යන ගැගැනා ් අිළ සතුමටු ෙයන්තන ඕනෑ. අැ ලංො  ප ගහොව 

අ සාාා   ලැබිලා තිගබන ා. ගලෝෙගආ් තිගබන ගලොකු් 

ග ගළව ගපොළ ්  ගැෙ -ින්තරියා  සහ චීනය- අග්ල අත ළඟප 

ඇිස් ලා තිගබන ා.  ගේ ග ගළව ිවිසුමේ  ැන අිළ පසාගසේ  ාැ 

ිස ාැ ෙයමු.  අිළ යජය    ගයන්ත ගේ යපප ගපොගයොන්තදු   

ගැන ා, ගේ ග ගළව ිවිසුමේ තුමිබන්ත එන අවුරුද්ැ, ඊළඟ අවුරුද්ැ 
සහ ඊපත් පුම අවුරුද්ැ ග න ගෙොප ආ්ධථිෙගආ ය ්ර  ්ධධනය  

සිදු ග න බ ප. ඒ ග්ොෙ  නිසාැ? හේබන්තගතොප චීන 

ේධ්ාන්තත ාලා 140  හැන ා. ැැන්ත අිළ සාේ.ාා ෙයලාි 

තිගබන්තගන්ත. ින්තරියාුව ෙලාප ල ින්තරියාුව ේධ්ාන්තත එන ා. 

ගේ ආ්ධථිෙය  ඩා ගහොව පැත්තෙප ිවහි් ලා, ගේ යගට් රැකී 

ය ෂ්ඨා ්ර ානය ිසසවන්තන අපප පුළු න්තේ ලැගබන ා. රැකී ය ෂ්ඨා 

්ර ානය ත්ි අනා තගආ එන ගලොකු් ්ර ානය. [බාධා ිරී් ] 
ෙ ැා ත් බනින්තගන්ත නැහැ. අග්ල ප ෂ්ඨය -ශ්රී ලංො නිැහසා ප ෂ්ඨය

- චීනයත් එ ෙ මිත්රත් යිරන්ත ින්තන ප ෂ්ඨය . ඇත්ත 

  ගයන්ත් අග්ල යප චීනයත් එ ෙ මිත්රත් ය  තිගබන යප . 

තමුන්තනාන්තගසේලා ගබොගහෝ  ්හන්තසි වුටා ගන්ත, චීනගයන්ත 

ආයාධනා    න්තන. ඒ ග ෝ ලන්ත එ න්තගන්ත නැහැ ගන්ත. ඒ 

ග ෝ ලන්ත එ න්තගන්ත නැහැ. 
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පා්ධලිගේන්තතුම  

ගේ අුත් ආ්ධථිෙ ක්ර්ය හයහා ගේ යගට් නිෂ්ඨාපාැනය  ැඩි 
ෙයලා ජාතයන්තතය  සහ ෙලාපීය ග ගළව ගපොළප ඒ භාණ්ඩ 
යැවී් සේබන්තධගයන්ත   අග්ල යජයප ඔබතුම්න්තලාග  සහගයෝ ය 

ලබා ගැන ගලස ි් ලමින්ත ්ග   ්න සා ් පය අ සන්ත ෙයන ා. 
 

ගරු නිවයෝජය කාරක සවාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிெதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Eran Wickramaratne. 

Before that, will an Hon. Member propose the Hon. 
Lucky Jayawardana to the Chair? 

 
ගරු නිෙල් සිනපාල ද සල්වා ෙහතා (ප්රවාහන  හා සවිල් 

ගුවන් වසේවා අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு  நிைல் ெிறிபொல த ெில்வொ - தபொக்குவெத்து 

ைற்றும் ெிவில் விைொனச் தெமவகள் அமைச்ெர்) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair. 

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන්  සවා සම්ෙත විය  
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරුව ගරු නිවයෝජය කාරක සවාපතිුරො මූලාසනවයන් 

ජවත් වුවයන්  ගරු ලකී ජයවර්ධාන ෙහතා මුලාසනාරූඪ විය  
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிெதித் தவிெொளர் அவர்கள் 

அக்கிெொெனத்தினின்று அகலதவ, ைொண்புைிகு லக்கி ஜெவர்தன அவர்கள்  

தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ියාන්ත ිසක්ර්යත්න නිගයෝජය ඇ්තිතුම්ා. 

 
[අ.භා. (.0 ] 

 

ගරු ජරාන් වික්රෙරත්න ෙහතා (රාජය වයවසාය සැංවර්ධාන 

නිවයෝජය අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு இெொன் விக்கிெைெத்ன - அெெ ததொழில்முெற்ெிகள் 

அபிவிருத்தி பிெதி அமைச்ெர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  

මූලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි, අැ රින සාේ.ාා ප  ැගනන 

අිත්යන්ත අතරින්ත ්ා ෙැ්ැතිි, එෙතුම ෙළ අ ය ්ත බද්ැ  ැන 
ොා ෙයන්තන. ඇත්තප්  VAT එෙ  ැන ැැන්ත ිස ාල බි් ගල  
් ා තිගබන ා. ගේ බි් ලා ්ැේගේ ෙවුැ ිරයන එෙි ැැන්ත ගහොයා 

 න්තන ග ලා තිගබන්තගන්ත. අැ අිළ ගේ බි් ලාග  ග සා මුහුට 
 ල න්තනි ලැහැසාති ග ලා ි න්තගන්ත.  

1964 ිවලා නිෂ්ඨාපාැන සහ නිෂ්ඨාපාැන ගනො න  යාපාය 

ආ යටය  න ආොයයප බද්ැ  පැගනේ ා.  එය 19)5 අංෙ 11 
ැයන පනතින්ත ිළරි ැටුේ බද්ැ  - Turnover Tax - TT - ිරයලාි   
පැගනේගේ.  ගේෙ 19)( ිවලා්  පැ ත  එන එෙ .  ගේ 

ිළරි ැටුේ බද්ගැන්ත උද්ධ්නය  ැඩි ග න ා. ග්ොෙැ, එය බද්ැ  
්ත පන න බද්ැ . ඒ නිසා ඒගෙන්ත බඩු මිල ිහළප යන ා   
උද්ධ්නය ි හළප යන ා.  

1950 ිවලා 19)0  ටන්ත ල ්ැැ  නතුමරු උද්ධ්නය සියයප 

5ෙ ිසතය අ යෙි තිබුගණ්. 1980  ටන්ත ල ්ැැ භා ය  න 
ගෙොප එය සියයප 14ෙප ිසතය ිහළ ිවයා.  එහිදී එැා තිබුණු 
යජයන්ත ේ පනා ෙයලා ගේ ිළරි ැටුේ බද්ැ අගහෝසි ෙළා, 1998දී.  
ින්ත පුම 1998 අග්රේ්  ්ාසගආ 01 ැනිැා ිවලා භාණ්ඩ හා ගසේ ා 

බද්ැ   - Goods and Services Tax - GST - ැැේ්ා, Turnover 
Tax එෙ ග ුව ප. ගේෙ 1998 අග්රේ්  01  ැනිැා සිප ්රියාත්්ෙ 
වුටා. 199) අංෙ 5( ැයන භාණ්ඩ හා ගසේ ා බදු පනත ්ිනුවි 

ගේ GST එෙ නැත්නේ භාණ්ඩ හා ගසේ ා බද්ැ හඳුන්ත ා දුන්තගන්ත. 
ගේ බදු ගැග  ග නස ග්ොෙ ැ? එගහ් නැත්නේ  ිළරි ැටුේ 
බද්ගද් - TT එග  - හා භාණ්ඩ හා ගසේ ා බද්ගද් - GST එග  - 

ග නස ග්ොෙ ැ? ිළරි ැටුේ බද්ැප මුළු අගළිසගආ  ටිනාේ 
 න්තන ා. භාණ්ඩ හා ගසේ ා බද්ැප එෙතුම ෙළ අ ගආ  ටිනාේ 
ප්ටි  න්තගන්ත. එතගෙොප ිළරි ැටුේ බද්ැ බද්ැ  ්ත පන න 

බද්ැ  ග න ා. නමුත්, භාණ්ඩ හා ගසේ ා බද්ැ ැායෙත් ය ්ත 
පැනග න බද්ැ  ප්ටි.  

ිළරි ැටුේ බද්ැ අය ෙයන ගෙොප අුවපාත  ටනා  ් 
තිබුටා. නමුත්, භාණ්ඩ හා ගසේ ා බද්ැප තිබුගණ් එෙ අුවපාතයි. 

එනේ, සියයප 11.4ෙ අුවපාතය  ප්ටි තිබුගණ්. ිළරි ැටුේ 
බද්ගැන්ත යජයෙප පහුමි. එය පහුමග න්ත එෙතුම ෙය  න්තනත් 
පුළු න්ත. ඒ තුමිබන්ත ිස ාල ආැාය්  යජයප ලබා  න්තනත් පුළු න්ත 

වුටා. එැා යගට් මුළු ආැායමින්ත සියයප 14  ප්ට ලබා  ත්ගත් 
ිළරි ැටුේ බද්ගැුවි. නමුත්, භාණ්ඩ හා ගසේ ා බද්ගැන්ත ඊප  ඩා 
අඩු ආැාය්කුි යජය ලබා  න්තගන්ත. ඒ නිසා 1998 තිබුණු යජය 

නැ තත් ේ පනා ෙළා, ග්ොන ාැ ෙළ යුත්ගත් ිරයලා. එහිදී, 
GST එෙ ැාය ත ය අුව  එෙතුම ෙයන බද්ැ  හැටියප 
ගයගැේ ාප, ජාතිෙ ආය ෂ්ඨෙ බද්ැකුත් - National Defence Tax 

- එෙතුම ෙළා. එතගෙොප ිළරි ැටුේ බද්ගැන්ත භාණ්ඩ හා ගසේ ා 
බද්ැප ිවයාප, ජාතිෙ ආය ෂ්ඨෙ බද්ැ ිළරි ැටුේ බද්ැ  හැටියප 
රි ප් ප ත් ාග න ිවයා.   

1998දී ඔවුන්ත ෙගළේ,  GST එෙ සහ ජාතිෙ ආය ෂ්ඨෙ බද්ැ 
එෙතුම ෙයලා VAT එෙ ඇති ෙළා. ඒ ිරයන්තගන්ත, මුලින්ත  ිළරි ැටුේ 
බද්ගැන්ත GST එෙප ිවයා.  නමුත්, ජාතිෙ ආය ෂ්ඨෙ බද්ැ  
තිබුණු නිසා -ඒෙත් ිළරි ැටුේ බද්ැ -  ඒ ගැෙ එෙතුම ෙයලා VAT 

එෙ ඇති ෙළා. ඒෙ යඑෙතුම ෙළ අ ය ්ත බද්ැය  න ා. 1001 
අග ෝසාතුම ්ාසගආ පළමු ැනි ැා සිප ගේ බද්ැ ්රියාත්්ෙ ෙළා. 
යඔන්තන බගබෝ බි් ගලෝ එන ාය ඇත්තප් ගේ යVAT" ිරයන 

බි් ලා  හඳුන්ත ා දුන්තගන්ත ෙවුැ? ගේ VAT එෙ හඳුන්ත ා දුන්තගන්ත 
1001  ්ධෂ්ඨගආ තිබුණු යජයි. 

 

ගරු වලොහාන් රත්වත්වත් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தலொஹொன் ெத்வத்தத) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 
2002 හිටිගආ ෙවුැ? 
 

ගරු ජරාන් වික්රෙරත්න ෙහතා  
(ைொண்புைிகு இெொன் விக்கிெைெத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

2002 හිටිගආ ෙවුැ? ්ග  නෑැෑගයකු නේ ගනොග ි ිරයලා 
්ප පැහැරිලි  ිරයන්තන පුළු න්ත. 1001 හිටිගආ ගෙොි යජයැ 
ිරයලා ඔබතුම්න්තලා ැන්තන ා ගන්ත? VAT එග  මූලිෙ ල ෂ්ඨට 

 න්තගන්ත, ගද්ය ය පරිගභෝජනයප හා ආනයනයප යපත් වී්ි. ගේ 
බද්ගැන්ත නිැහසා  න්තගන්ත අපනයනය ප්ටි. ගේ VAT එෙ ැැන්ත 
යප ්  1(0ෙ ප්ට ්රියාත්්ෙ  න ා. ග්ය එෙතුම ෙළ 

අ යන්ත ල ැායෙත් ය ්ත යවා ප තින බද්ැ . ගේ VAT එෙ 
ිළරි ැටුේ බදු ලප  ැඩිය ්ර තිය ලී බද්ැ  ිරයලා ිරයන්තන 
පුළු න්ත. ග්ොෙැ, ආ්ධථිෙ ්රියාැා්ය  තුමළ එෙ එෙ 
සන්තකරසාාාන ල අ ය එෙතුම  නගෙොප ඒ එෙතුම  න අ යප 

ප්ටි ගේ බද්ැ ග  න්තගන්ත.  

633 634 

[ රු (ආ්ා්ධය) සයත් අමුණු ්  ්හතා] 



101)  සැ්ලතැේබ්ධ  20  

සියයප 10  අතය  ය බඩු සවහාත්, සියයප 10  අනිකුත් 

බඩු සවහාත්   ගයන්ත අග්ල යගට් බදු අුවපාත ගැෙ  තිබුටා. 
අපනයනයප VAT එෙ බින්තදු ි. මු් ් ොලගආදී ිසදුලි බලය, 
ිරිිරීේ, ගපට්ර් , ඩීස් , ලාේපු ගත්  ලපත් VAT එෙ තිබුටා. 
ගේ ගද් ්  ලප VAT එෙ තිබුටා ිරයලා ඒ ොලගආ නේ 

මිනිසාුම උද්ග ෝෂ්ඨටය ෙගළේ නැහැ. නමුත්, ගේ VAT එග  
්රති තය ෙලින්ත ෙලප ග නසා වුටා. 100( දී සියයප 14ි. 1004 
දී සා්ානය භාණ්ඩ ලප සියයප 14ි, ුමගඛ්ෝපගභෝගී භාණ්ඩ ලප 

සියයප 18ි. ුමගඛ්ෝපගභෝගී භාණ්ඩ ලප VAT එෙ සියයප 18  
ෙළා් 1004 දී ගෙොි යජයැ තිබුගණ් ිරයලා අපප ගපොඩ්ඩ  
ේ පනා ෙයලා බලන්තන පුළු න්ත. ඊප පසාගසේ 100) දී ගේ VAT 

එෙ සියයප 10  ෙළා. අැ VAT එෙ සියයප 14ි.  

 
ගරු ප්රසන්න රණවීර  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெணவீெ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

 ැඩි ෙගළේ ෙවුැ? 

 
ගරු ජරාන් වික්රෙරත්න ෙහතා  
(ைொண்புைிகு இெொன் விக்கிெைெத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

 ැඩි ෙගළේ ෙවුැ ිරයන එෙ අිළත් අහන්තන ඕනෑ. [බාධා ිරීේ] 

අැ ගහොව ගයෝජනා   පා්ධලිගේන්තතුමගේ ිරිරිපත් වුටා. ඒ 
ගයෝජනා   න්තගන්ත ෙ ැා ත් යයාජය නායෙයා මුැ්  ඇ්තිතුම්ා 
ගනොිසය යුතුමිය ිරයන එෙි. අැ පා්ධලිගේන්තතුමගේදී ඒ ගයෝජනා  

සාේ.ාා වුටා. ්් හිතන්තගන්ත පා්ධලිගේන්තතුමගේ ිසප ෂ්ඨගආ සිටින 
අයත්, ආණ්ඩුගේ සිටින අයත් ිරයන සියු ගැනා් ඒ ගයෝජනා ප 
එෙඟි. රිගන්තෂ්ඨා ගුට ්ධධන ්න්තත්රීතුම්ාත් ඒෙප සේපූ්ධටගයන්ත 

එෙඟි ිරයලා එතුම්ාග  මුහුගටන්ත් ගපගනන ා. ඒ ිරයන්තගන්ත 
යයාජය නායෙයා මුැ්  ඇ්තිතුම්ා ගනොිසය යුතුමිය ිරයන එෙ. 

2006 දී VAT එෙ සියයප 10ෙප ිහළ යැේ ා. ඊප පසාගසේ 
100  දී ඒ බද්ැ ආගයත් සියයප 14ප අඩු ෙළා. 1009 දී නැ ත ඒ 
බද්ැ සියයප 11ප අඩු ෙළා. [බාධා ිරී් ] ්හජන බැංකු  

සේබන්තධගයන්ත ්් ග්ොගහොතිරන්ත ොා ෙයන්තනේ. 101( 
 නගෙොප ඒ බද්ැ සියයප 11ප අඩු ෙළා. අග්ල යජය 1014දී 
බලයප ඇිස් ලා සියයප 11ෙප තිබුණු ඒ බද්ැ සියයප 11ෙප අඩු 

ෙළා. ඒෙ අඩු ෙගළේ ඇි? ්ැති යටය  එනගෙොප ්ැති යට 
ගපොගයොන්තදු ගැන ා. ඒ ්ැති යට ගපොගයොන්තදු ිෂ්ඨාප ිරී්ප බදු 
අඩු ෙයන්තන සිදු වුටා. සහනාධාය ලබා දී්ප යජයප ආැාය්  
අ  යි. ඒ නිසා 101) දී ඒ බද්ැ සියයප 14ප  ැඩි ෙයලා 

තිගබන ා. ඒ අුව  ගේ VAT එග  ්රති තය ෙලින්ත ෙලප ිහළ 
ිවහි් ලා තිගබන ා, පහළ බැහැලා තිගබන ා. නමුත්, උද්ග ෝෂ්ඨට 
ඇති වුටා. ගබොගහෝ ග ලා ප ගේ උද්ග ෝෂ්ඨට ඇති වුගණ් 

ෙළ්නාෙයටගආ  ැපු නිසාය ිරයලා ්් ිස ා ාස ෙයන ා. 
යජය බදු අය ෙයන්තගන්ත අතය  ය ගසේ ා න්ත ප ත් ාග න 
යෑ්පි. යජය බදු අය ෙයන්තගන්ත අතය  ය ගසේ ා න්ත  න 

හමුැා න්ත- ්රිිසධ හමුැා - ගපොලීසිය, ගසෞඛ්ය ගසේ ා න්ත, 
අධයාපනය, ස්ාජ ගසේ ා   ැනි ගද් ලප ිසයැේ ිරී්ප ි . 19 8 
 ්ධෂ්ඨගආදී ැළ ගද්ය ය නිෂ්ඨාපාැනගයන්ත සියයප 1(.1  යජගආ 

ආැාය් වුටා. අවුරුදු ිසසාසෙප පසාගසේ  1998  ්ධෂ්ඨය ග නගෙොප  
එය සියයප 1(.4ි. 1014  ්ධෂ්ඨය ග නගෙොප එය සියයප 11  
ප්ට වුටා. ඒ ිරයන්තගන්ත, 19 8  ්ධෂ්ඨගආ සිප 1014  ්ධෂ්ඨය 

ග නගෙොප අ්ධධයිරන්ත නැත්නේ සියයප 40ිරන්ත  යජගආ ආැාය් 
අඩු ග ලා තිගබන ා.  

අැ මුැ්  අ්ාතයතුම්ා සවහන්ත ෙළා, 101)  ්ධෂ්ඨගආ අැ 
ග නගෙොප යජගආ ආැාය් සියයප 11 සිප සියයප 15.8ෙප ිහළ 

ග ොසා තිගබන ාය ිරයා. ්ා හිතන්තගන්ත එය ගහොව සලකුට . ඒ 
ිරයන්තගන්ත, අතය  ය ගසේ ා න්ත  ජනතා ප ලබා දී්ප ඒ ආැාය් 

ගයැග න ා. යජගආ ිසයැ් ඊප සාග්ල ෂ්ඨ  අඩු ග ලා නැහැ. ඒ 

අවුරුදු ිසසාසෙ ොලගආදී ආැාය් අඩු ග ලා තිගබන ා. ිසයැ් 
අඩු ග ලා නැහැ. එතගෙොප ඕනෑ්  ආ්ධථිෙයෙ ග න්තගන්ත  
ආැාය්ි, ිසයැ්ි අතය පයතයය  ැඩි ග න ා. අය  ැය පයතයය 
 ැඩි ග ලා තිගයන ා. ඒ පයතයය ිළය න්තනප යජයන්තප ටය 

 න්තනප සිදු ග ලා තිගබන ා. නමුත් පුම ිවය යජය  ිස ාල ගලස 
ටය  ත්තා. ටය අය ග න ඒ ටය  ාරිෙ  ග  න්තන - සයෙප 
ටය මුැලි ,ගපොලියි  ග  න්තන-  සයෙප යජයප ලැගබන මුළු 

ආැායග්න්ත  සියයප සියය්  ාග  නැත්නේ මුළු ආැාය්  ාග  
යන ා. එතගෙොප හිතා බලන්තන  පුළු න්ත ගෙොප්ට ිස ාල 
්ර ානයෙප අැ යජය මුහුට ගැන ාැ ිරයා. යජගආ ආැාය්  ක්ර 

බදු සියයප  4  ිසතය ග න ා. මුළු බදු ්ර්ාටගයන්ත  ඍජු බදු 
නැත්නේ ආැායේ බදු සියයප 18  ිසතය ග න ා. බදු ගනො න 
ආැාය් ඒ ිරයන්තගන්ත,  ාසාතුම අය ිරීේ සියයප 5  ිසතය ග න ා. 

ලාභාං  සියයප 1  ිසතය ග න ා.  ගපොලී ලින්ත ලැගබන ආැාය් 
සියයප 1  ිසතය ග න ා. ග නත් ආැායේ සියයප 1  ිසතය 
ග න ා. ඒ ිසකරයප බදු ගනො න ආැාය් සියයප    ිසතය 
ග න ා. එතගෙොප ඍජු ආැාය් ගබොගහෝ අඩුි.  

අග්ල  රු අ ්ැතිතුම්ාග  ්රතිපත්ති ්රො නගආ සවහන්ත 
ෙළා, 1010 ග නගෙොප  ගේ යගට් තිගබන  ක්ර බදු ්රති තය 
සියයප )0කුත්, ඍජු බදු  ්රති තය සියයප (0 ැ  ාත්  අඩු 

ෙයන ාය ිරයා.  අැ තිගබන  ක්ර බදු සියයප 80, සියයප )0ප අඩු 
ෙය, අැ තිගබන ඍජු බදු සියයප 18,  සියයප (0ප  ැඩි ෙයන ාය 
ිරයා. ඇත්තප් ගේගෙන්ත සාධායටත් ය  ඇති ග න ා. අග්ල 

යජගආ ්රතිපත්තිය ස්ාජ ග ගළවගපොළ ආ්ධථිෙය  ඇති ිරී්ි. 
අග්ල නායෙයන්තප  යිරන්තන  යාපාය නැහැ. අග්ල  නායෙින්තප 
යිරන්තන පවු්  ස්ා ේ නැහැ.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු නිගයෝජය අ්ාතයතුම්ාප ත  ිසනාඩි ගැෙ  තිගබන ා.  

 
ගරු ජරාන් වික්රෙරත්න ෙහතා  
(ைொண்புைிகு இெொன் விக்கிெைெத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

අග්ල නායෙගයෝ ්හා ්ානය ඩී.එසා. ගසේනානායෙ ්ැතිතුම්ා, 
හිපපු අ ්ැති  ඩඩ්ලි ගසේනානායෙ ්ැතිතුම්ා, ස්ධ ගජෝන්ත 
ගෙොතලා ල  ්ැතිතුම්ා, ග..ආ්ධ. ජය ්ධධන ්ැතිතුම්ා, යටසිංහ 

ග්රේ් ැාස ්ැතිතුම්ා, යනි්  ිසක්ර්සිංහ ්ැතිතුම්ා. අග්ල නායෙයන්තප 
ආය ෂ්ඨා ෙයන්තන පවු්  නැහැ. අග්ල නායෙයන්තප පවු්  ස්ා ේ 
ඇති ෙයන්තනප අ  යතා   නැහැ. අග්ල නායෙගයෝ  ඔවුන්තප 

තිගයන ගද්පළ පරිතයා  ෙළා. යත්්ලා ගන්ත ආය ෂ්ඨෙ 
ිස ා ිසැයාලය  හැන්තන ඔවුන්තග   තුම දුන්තනා. ගෙොළඹ හගත් 
ග..ආ්ධ. ජය ්ධධන ග න්තද්රසාාානය  අධයාපනිෙ සහ පුහුණු 

ෙපයුතුම සවහා හැා දී තිගබන ා. ්් නේ ෙළ  අග්ල ඒ 
නායෙයන්තග න්ත එ  ගෙගනකු ත්  තය  ත් ගහොයෙේ ෙය, ඒ 
 ාග  පුද් ලිෙ ස්ා ේ හැා නැහැ.  ඒෙ අිළ ආඩේබයගයන්ත 
ිරයන්තන  ඕනෑ.  

VAT ග  න්තගන්ත පාරිගභෝිවෙයන්ත.   යාපාරිෙයන්ත ගනොග ි.  
 යාපාරිෙයන ාප තිගබන්තගන්ත  ලියා පරිංචි ග න්තන  ප්ටි. යප  
සං ්ධධනය ෙයනගෙොප ආැායේ බදු  න්තගන්ත ගද්ය ය 

ආගයෝජනයප. ආැායේ බදු ලින්ත ඒෙ ෙයන්තන බැරි නේ, ිසගද්ය ය 
ආගයෝජන බලාගපොගයොත්තුම ග න ා. ිසගද්ය ය ආගයෝජන සවහා 
හුඟ  ග ලා ප බදු සහන ගැන්තන සිදු ග න ා. නැත්නේ ටය 

 න්තන සිදු ග න ා. එ ගෙෝ ආැායේ බදු හයහා, නැත්නේ 
ිසගද්ය ය ආගයෝජන ගහෝ ටය ්ිනන්ත ආැායේ ලබා  න්තන සිදු 
ග න ා.  
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පා්ධලිගේන්තතුම  

පුම ිවය යජය යප ිසකුණු ා. අපප ඒ ටයත් ග  න්තන සිදු 
ග ලා තිගබන ා. ශ්රීලන්තෙන්ත ගු න්ත ගසේ ා  සවහා සියයප තිහ  
 ැනි අකරෙ ගපොලිය  යපගත් අුත් ගු න්ත යානා ටයප ලබා 

ග න තිගබන ා. අැ ඒ ටය ග  න්තන සිදු ග ලා තිගබන ා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු නිගයෝජය ඇ්තිතුම්නි, ොලය අ සානි. 

 
ගරු ජරාන් වික්රෙරත්න ෙහතා  
(ைொண்புைிகு இெொன் விக்கிெைெத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගහොවි, ්් ොා  අ සන්ත ෙයන ා.  

අිළ ගතො  හා සි් ලය ග ගළවා් සවහා එෙතුම ෙළ අ ය ්ත 
බද්ැ, ලියා පරිංචිය සවහා  ා්ධිකෙ මුළු ිළරි ැය රුිළය්  මිලියන 

40  ගලස සංග ෝධනය ෙයන ා. බද්ැප යපත් භාණ්ඩ සවහා 
ප්ට  බදු අය ෙයන ා. එෙතුම ෙළ අ ය ්ත බද්ැ සවහා ලියා 
පරිංචි වී නැති තැනැත්තන්තග න්ත, ෙයුව ලබන මිලදී  ැනීේ සවහා 

ගයැවුේ බදු බැය ලබා දීගේ ක්ර්ය  -deemed input tax credit 
system එෙ - අිළ හඳුන්ත ා ගැන ා. ඒගෙන්ත කුඩා 
 යාපාරිෙයන්තප, කුඩා ග ගළව සැ්  ලප සහනය  ලැගබන ා. 

සාතුමතිි.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Charles Nirmalanathan.  

You have nine minutes. 
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ගරු ජ  චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு இ. ெொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகளெவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, நன்றி. 

நொன் முதலில் தங்களிடம் ஒரு பணிவொன தவண்டுதகொமள 

விடுக்க விரும்புகின்தறன். அதொவது, ெிமறச்ெொமலகள் 

ைறுெீெமைப்பு, புனர்வொழ்வளிப்பு, ைீள்குடிதெற்றம் ைற்றும் 

இந்துைத அலுவல்கள் அமைச்ெர் ைொண்புைிகு சுவொைிநொதன் 

அவர்கள் இன்று ெமபெில் இல்லொததொல் எனது தகொொிக்மகமெ 

நீங்கள் அவொிடம் ததொிவிக்கதவண்டுதைனக் தகட்டுக் 

தகொள்கின்தறன்.   

அநுெொதபுெம் ெிமறச்ெொமலெிலுள்ள தைிழ் அெெிெல் 

மகதிகள் நொமள முதல் ஓர் உண்ணொவிெதப் தபொெொட்டத்மத 

ஆெம்பிக்க இருக்கின்றொர்கள். அதததநெத்தில் தங்களுமடெ 

தகொொிக்மக அடங்கிெ ைனுக்கமள அநுெொதபுெம் ெிமறச்ெொமல 

அதிகொொிெிடம் ஒப்பமடத்திருக்கின்றொர்கள். அந்த ைனுக்கள் 

உண்மைெில் தைதகு ஜனொதிபதி, ைொண்புைிகு பிெதைர், 

ைொண்புைிகு எதிர்க்கட்ெித் தமலவர், ைொண்புைிகு நீதிெமைச்ெர் , 

வட ைொகொண முதலமைச்ெர், பிெதை நீதிெெெர், ெட்டம் ஒழுங்கு 

ஆமணக்குழுவின் தமலவர் ஆகிதெொருக்கு அனுப்பிமவக்கப் 

பட தவண்டும். இந்த அெெொங்கத்தினொல் அவர்களுக்கு 

வழங்கப்பட்ட வொக்குறுதிகள் நிமறதவற்றப்படொத நிமலெில் 

அவர்களொல் அனுப்பப்பட்ட இந்தக் கடிதங்கள் தற்தபொது 

அநுெொதபுெம் ெிமறச்ெொமல அதிகொொிெிடம் இருக்கின்றன. 

அந்தக் கடிதங்கமளக் குறிப்பிட்ட 7 தபருக்கும் அனுப்ப 

தவண்டிெ தபொறுப்மப அந்த அதிகொொி ஏற்றுக்தகொள்ள 

வில்மல. எனதவ, ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் 

அவர்கள் அதமன  ைொண்புைிகு அமைச்ெர் அவர்களின் 

கவனத்திற்குக் தகொண்டுவந்து அந்தக் கடிதங்கள் உொிெவர் 

களுக்குச் தென்றமடவதற்கொன நடவடிக்மக எடுக்கதவண்டு 

தைனக் தகட்டுக்தகொள்கின்தறன்.   

அதததநெத்தில், இன்று பிெொந்திெங்களின் அபிவிருத்தி 

ததொடர்பொகச் ெில விடெங்கமளக் குறிப்பிடதவண்டும். எங்களு 

மடெ வட பிெொந்திெத்தில் தற்தபொது புதிதொக ைொவட்டச் 

தெெலகங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன; வீதிகள் புனெமைக் 

கப்படுகின்றன. ைொவட்டச் தெெலகங்கள் புதிதொக அமைக்கப் 

படுவதன் மூலதைொ அல்லது வீதிகள் புனெமைக்கப்படுவதன் 

மூலதைொ பிெொந்திெங்கமள அபிவிருத்தி தெய்ெ முடிெொது. 

உண்மைெில் வடக்மக அபிவிருத்தி தெய்ெதவண்டுைொனொல், 

அங்குள்ள இமளஞர் யுவதிகளுக்கு தவமல வொய்ப்புக்கமள 

உருவொக்கிக் தகொடுக்கதவண்டும். குறிப்பொக, தற்தபொழுது 

வடக்கில் அெெ தெமவ நிெைனங்களின்தபொது, மூன்றிதலொரு 

பங்குக்கு தைலொக தவறு ைொகொணங்கமளச் தெர்ந்தவர்கள்தொன் 

உள்வொங்கப் படுகின்றொர்கள். அந்த நிெைனங்களின்தபொது 

தகுதிெொன ஆட்கமள உள்வொங்கதவண்டும். தகுதிகள் 

இருந்தும் வட ைொகொணத்தில் நீண்ட கொலைொக தவமலவொய்ப்பு 

இல்லொைல் இருக்கின்றவொா்கமள முதற்கட்டைொக உள்வொங்க 

தவண்டும் என்று தகட்டுக்தகொள்கின்தறன். அதததநெத்தில், 

அெெ நிெைனங்கள் வழங்குகின்றதபொது, அது அெெிெல் 

ொீதிெொன நிெைனங்களொக அல்லொைல், தகுதி ொீதிெொன 

நிெைனங்களொக இருந்தொல்தொன் அந்தப் பிெொந்திெம் 

அபிவிருத்திெமடயும். ஒவ்தவொரு கிெொைங்களிலும் அெெ 

தெமவெில் ஈடுபடுகின்ற இமளஞர் , யுவதிகள் இருந்தொல் 

அங்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படும். அந்த விழிப்புணர்வின்மூலம் 

பிெொந்திெங்கள் ஒன்றுபடும். எனதவ, அெெ நிெைனங்களில் 

எங்களுமடெ இமளஞர், யுவதிகளும் உள்வொங்கப்பட 

தவண்டும். நொன் ைீண்டும் கூறுகின்தறன், எங்களுமடெ 

பிெததெங்களில் ைொவட்டச் தெெலகங்கமளத் திறந்து 

மவப்பதொல், வீதிகமள அமைப்பதொல் ைொத்திெம் ஒரு கொலமும் 

எைது பிெொந்திெம் அபிவிருத்திெமடெொது என்று .  

அண்மைெில் எங்களுமடெ நொட்டின் ஜனொதிபதி அவர்கள் 

ைது, drugs, alchohol பொவமன ததொடர்பில் புள்ளிவிபெ 

தைொன்மறக் குறிப்பிட்டிருந்தொர். ைதுப் பொவமனெில் ெொழ். 

ைொவட்டம் முதலொவது இடத்திலும் ைட்டக்களப்பு ைொவட்டம் 

இெண்டொவது இடத்திலும் நுவதெலிெொ ைொவட்டம் மூன்றொவது 

இடத்திலும்  இருப்பதொகச் தெொன்னொர். இதமனச் ெற்று 

கடந்தகொல நிகழ்வுகளுடன் தநொக்குதவொைொனொல், முன்மனெ 

அெெொங்கத்தின் ஒரு திட்டைிட்ட தெெலொகத்தொன் வடக்கில் 

குறிப்பொக ெொழ்ப்பொணத்தில் alchohol - ைதுப்பொவமன 

அதிகொிக்கப்பட்டது. 1990களில் நுவதெலிெொவில் இந்தத் 

திட்டம் ஆெம்பிக்கப்பட்டது. அதன் பின்பு ைட்டக்களப்புக்கு 

அந்த திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, தற்தபொழுது ெொழ்ப் 

பொணத்தில் அமத தவற்றிகெைொக நடத்திக்தகொண்டிருக் 

கின்றொர்கள். இதற்கு உண்மைெொன கொெணம் என்ன 

தவன்றொல், அந்த ைொவட்ட ைக்கமளத் தங்களுமடெ 

மககளுக்குள் தகொண்டுவெதவண்டிெ ஒரு ததமவ முன்மனெ 

அெெொங்கத்திற்கு இருந்தது. அமத ஊக்குவிக்கின்ற விதைொகத் 

தற்தபொழுது இந்த அெெொங்கமும் தெெற்பட்டுக் 

தகொண்டிருக்கின்றது. குறிப்பொக, 2013ஆம் ஆண்டு முன்னொள் 

பொதுகொப்புச் தெெலொளர் தகொட்டொபெ ெொஜபக்ஷ அவர்கள் 

'தஜய்க்கொ' கூட்டத்தில் கலந்துதகொள்வதற்கொக ெொழ்ப் 

பொணத்திற்கு வந்திருந்தொர். அப்தபொது அங்குள்ள சுகொதொெத் 

திமணக்கள அதிகொொிகளிடம், தொங்கள் ெொழ்ப்பொணத்தில் 
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ைதுபொன விற்பமனமெ அதிகொிக்கின்ற நடவடிக்மகெில் 

ஈடுபட்டிருப்பதொகவும் உொிெ மவத்திெ  நடவடிக்மககமளப் 

பொர்த்துக்தகொள்ளுைொறும் அவர் கூறிெிருந்தொர். அதன் 

உள்தநொக்கம் எங்களுமடெ ைக்கமள வெப்படுத்துவதொகத்தொன் 

இருந்திருக்கிறது. மூன்று ைொவட்டங்களின் புள்ளிவிபெங் 

கமளக் கூறிெ இந்த அெெொங்கம், ைற்மறெ ைொவட்டங்களின் 

புள்ளிவிபெங்கமள இன்னமும் தவளிெிடவில்மல என்பமதயும் 

தெொல்லிக்தகொள்கின்தறன்.  

குறிப்பொக, ெொழ்ப்பொணத்தில் குடியுொிமை தபற்ற ைக்கள் 

ைட்டும் ைதுபொனம் வொங்குவதில்மல என்பமதக் கவனத்திற் 

தகொள்ள தவண்டும். ெொழ்ப்பொணத்தில் சுைொர் நொற்பதொெிெம் 

இெொணுவத்தினரும் ஐெொெிெம் தபொலிஸொரும் இருக்கின் 

றொர்கள். அத்ததொடு, நொளொந்தம் ததன்பகுதி சுற்றுலொப் 

பெணிகளும் ைிக அதிகைொக அங்கு வந்துதெல்கின்றொர்கள். 

அதததநெத்தில் தவளிநொட்டு பிெமஜகளும் ெொழ்ப்பொணத்துக்கு 

சுற்றுலொப் பெணிகளொக வருவது வழக்கைொக இருக்கின்றது. 

அவர்கள் எல்தலொரும் தெொா்ந்துதொன் ைதுபொனக் தகொள்வனவில் 

ஈடுபடுகின்றொர்கள். அப்படிெிருக்கும்தபொது ெொழ்ப்பொணத்தில் 

ைதுபொன விற்பமன அதிகொித்துக் கொணப்படுவதொகச் 

தெொல்வதமன உண்மைெில் அங்குள்ள ைக்களுமடெ 

ைனங்கமள தநொகடிக்கச் தெய்கின்ற ஒரு தெெலொகத்தொன் நொன் 

பொர்க்கின்தறன்.  

ஒருெில வருடங்களுக்கு முன்னர் ைல்லொகம் ைகொ 

வித்திெொலெத்தில் நமடதபற்ற தபொலிஸொருமடெ carnival 

நிகழ்மவப் பொர்க்க வருமகதந்திருந்த அமனவருக்கும் beer tin 

தகொடுக்கப்பட்டது. ெொழ்ப்பொணத்தில் தபொலிஸ் பிொிதவ 

இப்படிெொன ஒரு நடவடிக்மகெில் ஈடுபட்டுக் தகொண்டிருக் 

கின்றது.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one more minute.  

 
ගරු ජ  චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு இ. ெொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Sir, please give me two more minutes.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Okay.  

 

ගරු ජ  චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு இ. ெொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
இரு வருடங்களுக்கு முன்னர் நமடதபற்ற இெொணுவத் 

தினருமடெ carnival நிகழ்விமன நொன் தவளிெில் நின்று 

பொர்த்துக்தகொண்டிருந்ததன். அப்தபொது ஏததொ ஒரு தபொட்டிக்கு 

முதற் பொிெொக தவளிநொட்டு alchohol தபொத்தலும் இெண்டொவது 

பொிெொக இலங்மகெின் ெொெொெப் தபொத்தலும் தகொடுக்கப் 

பட்டமத நொன் அவதொனித்ததன். உண்மைெில் இெொணுவத் 

தினரும் தபொலிஸொரும்தொன் வடக்கில் alchohol விற்பமன 

தெய்கின்ற முகவர்களொக, அமத ைக்கள் ைத்திெில் 

தகொண்டுதெல்கின்ற தெகர்களொகச் தெெற்பட்டுக்தகொண்டிருக் 

கின்றொர்கள். இது  வன்மைெொகக் கண்டிக்கத்தக்கது. கடந்த 

ஆட்ெிெில் தெய்த அதத நிகழ்வு இந்த ஆட்ெிெிலும்  ததொடர்ந்து 

தகொண்டிருக்கின்றது.  

ைதுபொன விற்பமன வடக்கில் தைன்தைலும் அதிகொித்துச் 

தெல்வதற்கு என்ன கொெணதைன்று ைது வொித் திமணக்கள 

அதிகொொிகளிடம் நொன் தகட்தடன். அெெொங்கம் ைதுபொனம் 

விற்பமன அளவின் வீதத்மத வருடொவருடம் அதிகொித்துச் 

தெல்வதொக அவர்கள் கூறுகின்றொர்கள். இெொணுவம் ைற்றும் 

தபொலிஸொொினது உதவியுடன் எங்களுமடெ ைக்கள் ைத்திெில் 

அவர்கள் வில்லங்கைொக  alchohol ஐயும் drugs ஐயும் 

திணிக்கின்றொர்கள். அப்படிெொன ஒரு சூழ்நிமலமெத் 

தொங்கதள உருவொக்கிவிட்டு, public ஆக - பகிெங்கைொக 

ெொழ்ப்பொணம், ைட்டக்களப்பு, நுவதெலிெொ ஆகிெ மூன்று 

ைொவட்டங்களும்தொன் அதிகளவு ைதுபொனம் விற்பமன தெய்ெப் 

படுகின்ற இடங்களொகக் கருதப்படுவதொகச் தெொல்கின்றொர்கள். 

இது அந்த ைக்களுமடெ ைனங்கமள தவதமனெமடெச் 

தெய்கின்றது. அதததநெம், ைற்மறெ ைொவட்டங்களுமடெ 

தெவுகமளயும் தெொல்ல தவண்டும்.  

தைதகு ஜனொதிபதி அவர்கள் உலகத் தமலவர்களுமடெ 

ைனமத தவன்றிருக்கலொம்; ஆனொல், ஒன்றமெ வருடங்களுக்கு 

தைலொகியும் அவர் தைிழ் ைக்களுமடெ ைனங்கமள இன்னமும் 

தவல்லவில்மலதெ! என்று தெொல்லி, விமடதபறுகின்தறன். 

நன்றி.    

 

[பி.ப. 4.34] 
 

ගරු ිනසාඩ් බිනුතදීන් ෙහතා (කර්ොන්ත හා වාණිජ ක ුතුර 
අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன் - மகத்ததொழில் ைற்றும் 

வொணிப அலுவல்கள் அமைச்ெர்) 

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

தகளெவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, 

பிெததெ அபிவிருத்தி அமைச்ெர் பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு 

ெெத் தபொன்தெகொ அவர்களுமடெ அமைச்ெின் குமறநிெப்பு 

ைதிப்பீடு ததொடர்பொகவும் நிதி அமைச்சு ெம்பந்தப்பட்ட ெில 

விடெங்கள் ததொடர்பொகவும் இடம்தபறும் இன்மறெ 

விவொதத்திதல கலந்துதகொள்வதில் ைகிழ்ச்ெிெமடகின்தறன்.  

குறிப்பொக, பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு ெெத் தபொன்தெகொ 

அவர்கள் ஓர் இெொணுவ வீெனொக, இெொணுவத் தளபதிெொக 

இருந்து இந்த நொட்டுக்குப் பொொிெ தெமவெொற்றிெிருக்கிறொர். 

இந்த நொட்டிதல புமெதெொடிப்தபொெிருந்த பெங்கெ 

வொதத்மதயும் அதனொல் ைக்களுக்கிமடதெெிருந்த  பெத்மதயும் 

நொட்டிதல இருந்த அச்ெ சூழ்நிமலமெயும் இல்லொைற் 

தெய்வதற்கொக அவர் தனது உெிமெயும் அர்ப்பணிக்கத் 

தெொெொக இருந்தொர். அந்தவமகெில் அவர் தபொிெததொர் 

ஆபத்திலிருந்து ைீண்டு, தநர்மைெொகத் தன்னுமடெ பணிமெ 

ஆற்றிெ ஒரு தபருைகனொவொர். கடந்த பொெொளுைன்றத் 

ததர்தலிதல தபொட்டிெிட்டு அவெொல் தவற்றிதபற முடிெொ 

விட்டொலும் தகளெவ ெணில் விக்கிெைெிங்க அவர்கள் ஐக்கிெ 

ததெிெக் கட்ெிெின் ததெிெப் பட்டிெல்மூலம் அவமெ நிெைித்து , 

பிெததெ அபிவிருத்தி அமைச்ெர் பதவிமெ வழங்கிெிருப்பது  

ெொலப் தபொருத்தைொனதொகும். அதற்கொக ஐக்கிெ ததெிெக் 

கட்ெிெின் தமலவர் அவர்களுக்கு எனது கட்ெி ெொர்பொகப் 

பொெொட்டுக்கமளத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்தறன்.  

தபொதுவொக பிெததெ அபிவிருத்தி என்று பொர்க்கின்றதபொது 

இந்த நொட்டிலிருக்கின்ற பல விடெங்கமள அந்த அமைச்ெின் 

கட்டுப்பொட்டின்கீழ் அல்லது அதன் தெலவுத் தமலப்பின்கீழ் 

தகொண்டுவெக்கூடிெ வொய்ப்புக்கள் உள்ளன. தநற்று நொன் 
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පා්ධලිගේන්තතුම  

முல்மலத்தீவிலுள்ள புதுக்குடிெிருப்பு,  கமெதுமறப்பற்று, 

ஒட்டுசுட்டொன் ஆகிெ பிெததெ தெெலகங்களுக்கொன பிெததெ 

அபிவிருத்தி ஒருங்கிமணப்புக் குழுக் கூட்டங்களில் கலந்து 

தகொள்வதற்குச் தென்றிருந்ததன். என்தனொடு பொெொளுைன்ற 

உறுப்பினர்களொன தகளெவ மவத்திெ கலொநிதி ெிவதைொகன், 

தகளெவ கொதர் ைஸ்தொன், தகளெவ (திருைதி) ெொந்தி 

ஸ்ரீஸ்கந்தெொெொ, ெிவெக்தி ஆனந்தன் ஆகிதெொரும் ைொகொண 

ெமப உறுப்பினர்கள் பலரும் கலந்துதகொண்டொர்கள். அங்கு 

வதெொதிபத் தொய்ைொர், பிள்மளகமள  இழந்த தபற்தறொர் , 

உறவுகமள இழந்தவர்கள், தபற்தறொமெ இழந்த பிள்மளகள் 

என்றவமகெில் பலர் தங்களுமடெ மககளிதல பதொமககமள 

ஏந்திக்தகொண்டு, "எங்களுக்கு வீடு தவண்டும்; நொங்கள் 

இருக்கின்ற தகொட்டில்களிதல இனியும் வொழமுடிெொது; 

ைமழக்கொலம் வருவதற்கு  முன்னர் தெொந்த வீட்மடக் கட்டக் 

கூடிெ ஏற்பொட்மட தகளெவ ைீள்குடிதெற்ற அமைச்ெொிடம்  

தபற்றுத்தெ தவண்டும்; வீட்டுப் பிெச்ெிமன ெம்பந்தைொக 

ைொகொண ெமபயும் ைத்திெ அெசும் ஒன்றுதெர்ந்து தெெற்பட 

தவண்டும்" என்றவொறொன பல தகொஷங்கமள எழுப்பிக் 

தகொண்டிருந்தொர்கள். அத்துடன், அந்த துக்ககெைொன, 

தவதமனெொன தவண்டுதகொமள அவர்கள் எழுத்துமூலைொகவும் 

மகெளித்தொர்கள்.  

இன்று நொன் ைொண்புைிகு அமைச்ெர் சுவொைிநொதன் 

அவர்கமள அவருமடெ அமைச்சுக்கு தென்று ெந்தித்து இந்த 

ைக்களுமடெ தவதமனமெ, துன்பத்மத எடுத்துச் 

தெொல்லியுள்தளன். நொமள ெம்பந்தப்பட்ட பொெொளுைன்ற 

உறுப்பினர்களுடன் அமைச்ெர் அவர்கமளச் ெந்தித்து ஒரு 

விதெட கூட்டத்மதக் கூட்ட எண்ணிெிருக்கின்தறன். இந்த 

நொட்டின் தைதகு ஜனொதிபதி அவர்களும்  ைொண்புைிகு பிெதைர் 

அவர்களும் ைொண்புைிகு ைீள்குடிதெற்ற அமைச்ெர் அவர்களும் 

தெர்ந்து அந்த ைக்களுமடெ வீடில்லொப் பிெச்ெிமனக்குொிெ 

நல்லததொரு தீர்மவ ைமழக்கொலம் வருவதற்கு முன்னர் 

எடுப்பொர்கள் என நொன் நம்புகின்தறன். அதததபொல் ைன்னொர், 

வவுனிெொ, கிளிதநொச்ெி, ெொழ்ப்பொணம் ஆகிெ 

ைொவட்டங்களிலும் முல்மலத்தீவின் ஏமனெ பகுதிகளிலும் 

கிழக்கு ைொகொணத்திலும், இதததபொல் எங்தகல்லொம் 

வீடுகளில்லொைல் கஷ்டப்படுகின்றொர்கதளொ,  அங்தகல்லொம் 

அந்த ைக்களுக்கு அவெெைொக வீட்டுத் திட்டத்மத 

வழங்கதவண்டுதைன்று தகட்டுக்தகொள்கின்தறன். 

அந்தப் பிெததெங்களிதல பொொிெ கட்டமைப்பு வெதிகள் 

தெய்ெப்பட்டிருந்தொலும் இன்னும் பல அபிவிருத்திகமள 

அவர்கள் எதிர்பொர்த்த வண்ணைிருக்கிறொர்கள். அவற்மற 

தெல்லொம்  ஒன்றன்பின் ஒன்றொக இங்கு எடுத்துக்கூறுவதற்குச் 

ெந்தர்ப்பம் இல்லொவிட்டொலும் ஒரு முக்கிெைொன விடெத்மத 

இங்கு தெொல்லிமவக்க விரும்புகின்தறன். குறிப்பொக, புத்தளம் 

ைொவட்டத்தில் புத்தளம் ததர்தல் ததொகுதிெொனது ஒரு 

முக்கிெைொன பிெததெைொகும். இந்த நொட்டின் வெலொற்றிதல ஒரு 

ெமூகம் 24 ைணித்திெொல அவகொெத்திதல ஒரு 

ைொகொணத்திலிருந்து ஒட்டுதைொத்தைொக தவளிதெற்றப்பட்ட 

ததன்றொல், அது வட ைொகொண முஸ்லிம் ெமூகம்தொன். அவ்வொறு 

தவளிதெற்றப்பட்ட ைக்கள் கடல் ைொர்க்கைொகக் கற்பிட்டிக் 

கமெக்கு வந்ததபொது, கற்பிட்டி ைக்கள் அெவமணத்து அவர்கள் 

தங்குவதற்குத் தங்களுமடெ வீடுகமள, பொடெொமலகமள, 

ைத்ெஸொக்கமள, ததொட்டங்கமள வழங்கிச் ெமைத்த 

உணவுகமளயும் தகொடுத்தொர்கள். அவ்வொறு ஒன்றிெண்டு 

வருடங்களல்ல, 20 - 25 வருடங்களொகப் பல்லொெிெக்கணக்கொன 

ைக்கமளப் பொதுகொத்து வந்த ஒரு ததொகுதிதொன் புத்தளம் 

ததர்தல் ததொகுதி. அந்த வமகெில் கடந்த இெண்டு 

தெொப்தங்களொகத் தங்களுமடெ வளங்கமளப் பங்கிடுவதனூ 

டொகக் கல்வித்துமற, சுகொதொெத்துமற, தபொருளொதொெத்துமற 

எனப் பல துமறகளிலும் அந்த ைக்கள் நஷ்டங்கமளச் 

ெந்தித்திருக்கின்றொர்கள். இடம்தபெர்ந்த இந்தச் ெமூகம் அந்தப் 

பிெததெத்திற்கு வந்தமதத் ததொடர்ந்து அவர்களுக்கு 

அமடக்கலம் தகொடுத்ததனொல் புத்தளம் ததொகுதி ைக்கள் தங்க 

ளுமடெ எத்தமனதெொ விடெங்கமள இழந்திருக்கின்றொர்கள். 

ஆனொல், இதுவமெக்கும் ஒருநொள்கூட இந்த ைக்களுமடெ 

ைனமதப் புண்படுத்தக்கூடிெ முமறெில் நடந்துதகொள்ள 

வில்மல; அவர்கமள இந்த ைண்ணிலிருந்து தவளிதெறும்படி 

தெொல்லவுைில்மல என்பமத அந்த ைக்கதளொடு இடம்தபெர்ந்து 

வந்தவதனன்ற வமகெிதல தகளெவத்ததொடும் நன்றியுணர் 

தவொடும் ததொிவிக்க விரும்புகின்தறன். அன்று அங்கிருந்த 

உலைொக்கள், அெெிெல்வொதிகள், தபருந்தமலவர்கள் என 

எத்தமனதெொ தபர் இன்று ைெணித்துவிட்டொர்கள். 

அத்தமனதபருக்கும் நொன் எனது ைனைொர்ந்த நன்றிமெத் 

ததொிவிக்கின்தறன்.  

இந்தப் புத்தளம் ததொகுதிமெக் கடந்த  26 வருடங்களொக 

நொன் பொர்க்கின்தறன். அந்தத் ததொகுதிெிதல இெண்டு தபொிெ 

கட்ெிகளிதல முஸ்லிம்கள் தபொட்டிெிட்டதபொதும் பொெொளுைன்ற 

உறுப்பினெொக வருவதற்கு ஒருவருக்குக்கூட வொய்ப்புக் 

கிமடக்கவில்மல. கடந்த 2 தெொப்தங்களுக்கு தைலொக ஓர் 

அெெிெல் தமலமைத்துவம் இல்லொத ைக்கள் வொழ்கின்ற அந்தத் 

ததொகுதிெிதல, இவ்வொறு ஓர் இலட்ெம் ைக்கள் வந்ததபொது 

அவர்கள் அமடக்கலம் தகொடுத்தொர்கள், அதன்மூலம் பல 

துன்பங்கமளயும் கஷ்டங்கமளயும் தொங்கிக்தகொண்ட அந்த 

ைக்களின்ைீது கருமண கொட்டொைல், அங்கு பல்லொெிெக் 

கணக்கொன விவெொெிகளின் கொணிகள் இருக்கின்ற 

நுமெச்தெொமலெிதல அனல் ைின் நிமலெம் - coal power plant- 

ஒன்றிமன நிறுவினொர்கள், இதற்கு எதிெொக அந்த ைக்கள் 

பொமதெிதல இறங்கிப் தபொெொடினொர்கள்; அதமனத் தடுக்க 

முெற்ெித்தொர்கள். அதற்கொக எத்தமனதெொ அெெிெல்வொதி 

கமளச் ெந்தித்தொர்கள். எனினும், அங்கு அனல் ைின் நிமலெம் 

அமைக்கப்பட்டது. இதனொல், இன்று அந்த ைக்களுமடெ 

விவெொெம் நொெைொக்கப்பட்டிருக்கின்றது, அதததபொல, 

ெம்பூொிலும் இவ்வொறொன ஓர் அனல் ைின் நிமலெத்மத 

அமைப்பதற்கு ஒப்பந்தம் தெய்ெப்பட்டது ததொடர்பில் கடந்த 

கொலங்களில் தபெப்பட்டு வந்தது உங்களுக்குத் ததொியும். 

இதற்கு எதிெொக அங்கிருக்கின்ற ைக்கள் - மூதூர், ெம்பூர் ைக்கள் 

- உட்பட அெெிெல் தமலமைகள் ஒன்றிமணந்து ததொடர்ந்து 

தபெிவந்த வெலொறும் இருக்கிறது. அண்மைெிதல இந்த 

நொட்டின் ஜனொதிபதி அவர்கள் இந்திெொவுக்குச் தென்று, அந்த 

நொட்டுப் பிெதைமெச் ெந்தித்து, அனல் ைின் நிமலெத்தினொல் 

ஏற்படுகின்ற தொக்கத்மத எடுத்துச்தெொன்னதன்தபொில் இரு 

நொட்டு அெசுகளின் ஒத்திமெவுடன் அதமன நிறுத்துவதற்கு 

நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டமைெொனது எங்களுக்குப் தபொிெ 

ெந்ததொெத்மத ஏற்படுத்திெிருக்கின்றது. இது அந்த ைக்களுக்குக் 

கிமடத்த தவற்றிெொகதவ நொன் பொர்க்கின்தறன். இவ்வொறொன 

ஒரு நல்ல பணிமெ இந்த அெசு தெய்திருக்கின்றது.  

கடந்த அெெொங்கத்தினொல் புத்தளத்திதல அனல் ைின் 

நிமலெம் திணிக்கப்பட்டது. இதன் தொக்கத்மத இன்றும் அந்த 

ைக்கள் அனுபவிக்கின்றொர்கள். இதன்மூலம் இந்த நொட்டுக்கு 

ைின்ெொெம் கிமடத்தொலும், புத்தளம் ததொகுதி ைக்கள் 

தங்களுமடெ தபொருளொதொெத்திதல ஏற்பட்டிருக்கின்ற 

நட்டத்மத ஈடுதெய்ெ முடிெொைல் இன்றும் துடித்துக் 

தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். இவ்வொறொனததொரு நிமலெில், 

தகொழும்பு ைொவட்டத்திதல இருக்கின்ற அத்தமன 

குப்மபகூளங்கமளயும் புத்தளத்துக்குக் தகொண்டுதெல்கின்ற 

திட்டத்மத எங்களுமடெ இந்த அெெொங்கம் தைற்தகொண்டு 
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வருகின்றது.  இதுபற்றிக் கூறுவதற்கொக தநற்று ைொமல 

புத்தளத்மதச் தெர்ந்த பல இமளஞர்கள்  என்மன தநெடிெொகச் 

ெந்தித்தொர்கள். அந்த தநெத்தில், அங்கு தகளெவ பொெொளுைன்ற 

உறுப்பினர் நவவி அவர்களும் என்னுமடெ கட்ெிெின் 

அமைப்பொளர் அலி ெப்ொி அவர்களும் ெதகொதெர் முஹ்ஸி 

அவர்களும் இருந்தொர்கள். அப்தபொது, அந்த இமளஞர்கள் 

என்னிடம், "ஏன், எங்களுமடெ புத்தளம் ததொகுதிக்கு இந்த 

அெெொங்கதைொ அல்லது நீங்கதளொ இந்த அநிெொெத்மதச் 

தெய்கின்றீர்கள்? கடந்த ததர்தல்கமள எடுத்துக்தகொண்டொல், - 

அது ஜனொதிபதித் ததர்தலொக இருக்கலொம் அல்லது பொெொளு 

ைன்றத் ததர்தலொக இருக்கலொம்- இெண்டு ததர்தல்களிலும் 

நொடளொவிெ ொீதிெில் அதிகபட்ெ வொக்குகமள அளித்த 

ததொகுதிெொக புத்தளம் ததர்தல் ததொகுதிதெ கொணப்பட்டது; 

அந்த ைொவட்டத்தில் எங்களுமடெ கட்ெி தவல்லுவதற்கு அந்தத் 

ததொகுதிெின் ஒட்டுதைொத்த வொக்குகள்தொன் கொெணைொக 

இருந்தது. இெண்டு ததர்தல்களிலும் 50,000க்கும் தைற்பட்ட 

வொக்குகமள உங்களுக்குப் தபற்றுத் தந்ததற்கு நன்றிக் 

கடனொகவொ நீங்கள் - இந்த அெெொங்கம் - இந்த அநிெொெத்மதச் 

தெய்கின்றீர்கள்?" என்று தகட்டொர்கள்.  இந்த நொட்டிதல 

எத்தமனதெொ பிெததெங்கள் இருக்கின்றன. எத்தமனதெொ 

ைொவட்டங்கமளத் தொண்டித்தொன் புத்தளம் ததொகுதி 

இருக்கின்றது. கடந்த அெசு அங்கு அனல் ைின் நிமலெத்மத 

அமைத்து அங்குள்ள ைக்களுக்கு அநிெொெம் தெய்ததுதபொல 

புத்தளம் ததொகுதிெில் ைொத்திெம் இவ்வொறொன துன்பிெலொன 

விடெங்கமள, அங்கு குப்மபகூளங்கமளக் தகொண்டுதென்று 

தகொட்டுதல் தபொன்ற அந்த ைக்களுக்கு ஆபத்துக்கமள 

விமளவிக்கக்கூடிெ விடெங்கமள அமுல்படுத்துவமத இந்த 

அெசும் இனி வருகின்ற எந்த அெசும் நிமனத்துப் பொர்க்கதவ 

கூடொது என்று நொன் ைிகவும் தகளெவைொகவும் அன்புடனும் 

தவண்டுதகொள் விடுக்கின்தறன்.  

தைலும், "Silent Volunteers" என்ற அமைப்பில் இருக்கின்ற 

ைிகவும் இளம் வெதிமனயுமடெ வொலிபர்கள் கடந்த இெண்டு - 

மூன்று தெொப்தங்களொக புத்தளத்தில் முஸ்லிம்களுக்கொன 

பொெொளுைன்றப் பிெதிநிதித்துவம் அல்லது அெெிெல் தமலமைத் 

துவம் இல்லொத கொெணத்தினொல், அத்ததொகுதி அமடந்திருக் 

கின்ற துன்பங்கமளக் கண்கூடொக உணர்ந்திருக்கிறொர்கள். 

இப்பிெததெம் யுத்தத்திதல தநெடிெொகச் ெம்பந்தப்படொ 

விட்டொலும், வடக்கு, கிழக்கில் நடந்த யுத்தத்தின்தபொது 

தவளிதெற்றப்பட்ட ஓொிலட்ெம் அகதிகமளத் தொங்கிெ ஒரு 

பிெததெைொக இருக்கின்றது. யுத்தத்தின் பின்னொா், அபிவிருத்தி 

விடெைொக இருந்தொதலன்ன, வீடமைப்பு விடெைொக இருந்தொ 

தலன்ன அல்லது வொழ்வொதொெ விடெங்களொக இருந்தொதலன்ன 

எந்த விடெத்திலும் இந்தப் புத்தளம் ததொகுதிெொனது எவ்வித 

இலொபத்மதயும் அமடெவில்மல என்பமத நொன் இங்கு 

தெொல்லிக்தகொள்ள விரும்புகின்தறன். இப்பிெததெத்திலுள்ள 

ைக்கள் அனல் ைின் நிமலெத்தினொல் ஏற்படுகின்ற தொக்கத்மதத் 

தொங்க முடிெொைல் இன்னமும் தவித்துக்தகொண்டிருக்கின்றனர். 

இந்த நிமலெில், அப்பிெததெத்தில் குப்மபகூளங்கள் தகொட்டப் 

படுைொக இருந்தொல், அங்கு  ைீன்பிடித் ததொழில் தெய்கின்ற - 

ெிறுகடல் ததொழில் தெய்கின்ற – 20,000 ைீனவர்களுமடெ 

வொழ்வொதொெம் பொதிக்கப்படும். இந்தப் பிெததெத்திதல நொன்கு 

உப்பளங்கள் இருக்கின்றன. இந்த நொட்டுக்குத் ததமவெொன 

உப்பில் 40 வீதத்மத இந்த உப்பளங்கதள உற்பத்தி 

தெய்கின்றன என்ற விடெத்மத நொன் இங்கு தெொல்லிமவக்க 

தவண்டும். அதுைொத்திெைல்லொைல், ஆெிெக்கணக்கொன ைக்கள் 

இத்ததொழிலிதல தங்கிெிருக் கின்றொர்கள். இதனொல், 

அவர்களுமடெ வொழ்வொதொெம் பொதிக்கப்படவிருக்கின்றது. 

அதததபொல், கற்பிட்டி முதல் அனல் ைின் நிமலெம் 

அமைந்திருக்கின்ற நுமெச்தெொமல வமெெிலுள்ள 16,000 

ஏக்கர் விவெொெ நிலமும்  பொதிக்கப் படவிருக்கின்றது. 

அது ைொத்திெைல்லொைல், அந்த பிெததெத்தில் 600 ஏக்கர் 

பெப்பில் இறொல் பண்மணயும் இருக்கின்றது. பல பில்லிென் 

ரூபொய்கமள அந்தப் பிெததெ ைக்கள் அதில் முதலீடு 

தெய்திருக்கின்றொர்கள். அதுவும் பொதிக்கப்படப்தபொகின்றது. 

இப்படிெொக பொதிப்புக்கமள இங்தக நொங்கள் அடுக்கிக் 

தகொண்டு தெல்லலொம். "Silent Volunteers" என்ற அமைப்பு 

இதனொல் ஏற்படக்கூடிெ தொக்கம் ெம்பந்தைொக - EIA report - 

ஓர் அறிக்மகமெத் தெொொித்திருக்கிறது. என்னிடத்தில் 

ஒப்பமடக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த *அறிக்மகமெ 
ஹன்ெொட்டில் இமணத்துக்தகொள்ளுைொறு உங்களிடம் நொன் 

அன்பொக தவண்டுதகொள் விடுக்கின்தறன்.  

அடுத்ததொக, பிெததெ அபிவிருத்தி அமைச்ெின் 

குமறநிெப்புத் ததொமக ைீதொன இந்த விவொதத்திதல ெில 

விடெங்கமள முன்மவக்கலொதைன்று நிமனக்கின்தறன். 

குறிப்பொக, ைீள்குடிதெற்ற விடெங்கள் அங்கு நமடதபற்றுக் 

தகொண்டிருந்தொலும் வட ைொகொண ெமபக்கும்  ைத்திெ அெசுக்கு 

ைிமடெில் நல்லததொர் உறமவ நொங்கள் கொணவில்மல. ைத்திெ 

அெெின் பல்தவறுபட்ட விடெங்களிதல வட ைொகொண 

ெமபெிடம் கருத்து முெண்பொடுகள் கொணப்படுகின்றன. அதன் 

கொெணைொகப் பல அபிவிருத்திகள் பின்தள்ளப் பட்டிருக் 

கின்றன. எனதவ, நல்ல விடெங்களிதல இெண்டு தெப்பும் - 

ைத்திெ அெசும் வட ைொகொண ெமபயும் - இமணந்து தெெற்பட 

தவண்டும்; யுத்தப் பொதிப்பிலிருக்கின்ற அந்த ைக்களுமடெ 

கண்ணீமெத் துமடப்பதற்கு ஒன்றுபட தவண்டுதைன்று 

தவண்டிக்தகொள்கின்தறன். 

நிதி அமைச்சு ெம்பந்தைொன கட்டமளதெொன்றும் இங்கு 

ெைர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. தகௌெவ ெவி கருணொநொெக்க 

அவர்கள் ைிகவும் தகட்டித்தனைொக, தபொருளொதொெ தைம் 

பொட்மட தநொக்கி அந்த அமைச்மெ இன்று முன்தனடுத்துச் 

தெல்கின்றொர். BOI ஆக இருக்கலொம், அதததபொல Commerce 

Department ஆக இருக்கலொம், அல்லது Sri Lanka Customs 

ஆக இருக்கலொம், அல்லது Registrar of Companies ஆக 

இருக்கலொம், இமவ எல்லொவற்மறயும் ஒருமுகப்படுத்தி single-

window setup க்குக் கீதழ அவற்மறக் தகொண்டுவந்து இந்த 

அமைச்மெ அவர் முன்தனடுத்துச் தெல்கின்றொர். அதுைொத்திெ 

ைல்லொைல், எங்களுமடெ அமைச்ெின் திட்டங்கமள நொங்கள் 

முன்மவக்கின்றதபொழுது அவற்மற முன்தனடுத்துச் 

தெல்வதற்கு எங்களுக்கு உதவி தெய்கின்றொர். அதததபொல, 
ஏமனெ அமைச்சுக்களுமடெ நடவடிக்மககமளயும் ெிறந்த 

முமறெில் முன்தனடுத்துச் தெல்வதற்கொன ஆதலொெமன 

கமளக் கூறி, அதற்கொன ஏற்பொடுகமளயும் அவர் தெய்து 

வருவமத நன்றி உணர்வுடன் நிமனவுகூருவததொடு, அதற்கொக 

அவருக்கு இந்த இடத்திதல நன்றி கூறி , பிெததெ அபிவிருத்தி 

அமைச்ெர் பீல்ட் ைொர்ஷல் ெெத் தபொன்தெகொ அவர்களுக்கும் 

என்னுமடெ வொழ்த்துக்கமளக் கூறி, விமடதபறுகின்தறன். 

நன்றி.  

 

[අ.භා. (.(9] 
 

ගරු ප්රසන්න රණවීර  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெணவீெ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

මූලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි, අැ රින ිරිරිපත් ෙය තිගබන 
ගයෝජනා තුමිබන්ත ්රාගද්ය ය සං ්ධධන අ්ාතයාං යප රුිළය්  

ල ෂ්ඨ 4,950ෙප ආසන්තන පරිපූයෙ මුැල  ි් ලා තිගබන ා. ්් 
ඒ ිළිබබව  ත්ි අැ ොා ෙයන්තන යන්තගන්ත. ිරිරි ්ාස තුමනප 
ත්ි ගේ අ්ාතයාං යප රුිළය්  ල ෂ්ඨ 4,950  ි් ලන්තගන්ත. 

එින්ත රුිළය්  ල ෂ්ඨ (,)9(  පුනයා ්ධතන ිසයැේ ලප                 
ත්ි යන්තගන්ත. උැාහයටය  හැටියප  ත්ගතොත් යාජිවරිය,          

643 644 



පා්ධලිගේන්තතුම  

ශ්රී ජය ්ධධනපුය ්ා ගත්, අංෙ 1090, සිගනෝ ලංො කුුගන්ත 
ආයේභ ෙයන ග්් අ්ාතයාං ගආ ්ාසිෙ කුලිය රුිළය්  ල ෂ්ඨ 
90 . ඒ අුව , ගේ ්රාගද්ය ය සං ්ධධන අ්ාතයාං යප ්රා ධන 

ිසයැේ හැටියප ි තිරි  න්තගන්ත රුිළය්  ල ෂ්ඨ 1,154 .  

අැ ලංො  පුයා ්රාගද්ය ය ග් ෙේ ගෙොට්ධාස 551  
තිගබන ා. ගේ මුැල 551න්ත ගබදුග ොත්, ිරිරි ්ාස ිරහිපයප එෙ 
්රාගද්ය ය ග් ෙේ ගෙොට්ධාසයෙප ්රාගද්ය ය සං ්ධධන 
අ්ාතයාං ගයන්ත ිසයැේ ෙයන්තන පුළු න්ත  න්තගන්ත රුිළය්  
5, 5,111ි.  

ලංොගේ ග්රා්  නිලධාරි  සේ 1(,011  තිගබන ා. ගේ මුැල 
ග්රා් නිලධාරි  සේ ්ට්ප්ප ිවගයොත්,  ්රාගද්ය ය සං ්ධධන 
අ්ාතයාං ගයන්ත ග්රා්  නිලධාරි  ස්ෙප ිසයැේ ෙයන්තන 
ග න්තගන්ත රුිළය්  8,000ෙ ිසතය මුැල . ඒ අුව , රුිළය්  
8,000   ැනි ිස ාල මුැල  ්රාගද්ය ය සං ්ධධන අ්ාතයාං ගයන්ත 
ග්රා් නිලධාරි  ස්ෙප ිසයැේ ෙයන්තන පුළු න්තේ තිගබන ා.  

අැ ගේ යගට් ජනතා  ්ත ිස ාල ගලස බදු පන න ා.  ැට් 
එෙ  හන ා. ගේ සියු ගද් ්  ෙයමින්ත එෙ එෙ අ්ාතය රු 
සනසන්තන, තෘ්ලති්ත් ෙයන්තන ගේ තයේ ිස ාල මුැල  පරිපූයෙ 
ඇසාතගේන්තතුම ්ිනන්ත ගේ පා්ධලිගේන්තතුමගේ අුව්ත ෙය  න්තන 
හැන ා. ගේ යගට් ජනතා ප දුෙ ගැන  ්න්ත, ජනතා ග  බඩප 
 හන  ්න්ත, ආ්ධථිෙය ෙඩා  ට්ප න  ්න්ත ගේ 
අ්ාතය රුන්තග  ුමඛ් ිසහයටය සවහා අැ රුිළය්  ගෙෝටි 
පන්තැහසා, හයැහසා  ටන්ත ග න්ත ෙය  න්තන ා. ගේෙැ ආණ්ඩුගේ 
යහ පාලනය?  

නින්තගැන්ත නැිනපලා  ාග  අැ අග්ල ඇ්ති රු ොා ෙළා. පුම 
ිවය ආණ්ඩු  ොලගආ ටය  ත්තාු. යප ටය උගුලෙු. 
යාජප ෂ්ඨු ටය  ත්ගත්. හැබැි , ඒ අවුරුදු ැහයප් අිළ 
ඇග්රිොුව ගඩොල්ධ මිලියන 1(,100  ත්ි ටය අයග න 
තිගබන්තගන්ත. එින්ත ්රා ධන ිසයැේ   ගයන්ත සං ්ධධන 
ෙපයුතුම ලප ිසතය  ඇග්රිොුව ගඩොල්ධ මිලියන 11,59)  
ිසයැේ ෙය තිගබන ා. උැාහයටය  ිසකරයප  ත්ගතොත්, 
හේබන්තගතොප ්හින්තැ යාජප ෂ්ඨ  යාය හැන්තන ඇග්රිොුව 
ගඩොල්ධ මිලියන 41)ි. ගනොගයෝ.ග්ෝග්   ්  අඟුරු  යාපෘතියප 
ඇග්රිොුව ගඩොල්ධ මිලියන 1,5(0ි. ගෙොළඹ-්ාතය අකරගේගී 
්ා්ධ ය හැන්තන ඇග්රිොුව ගඩොල්ධ මිලියන )50ි. ගෙොළඹ-
ෙටුනායෙ අකරගේගී ්ා්ධ ය හැන්තන ඇග්රිොුව ගඩොල්ධ මිලියන 
1(8ි. ගෙොත්්ග්  ජලා   යාපෘතියප ඇග්රිොුව ගඩොල්ධ 
මිලියන 500ි. ්ත්තල ්හින්තැ යාජප ෂ්ඨ ගු න්ත ගතොටුගපොළප 
ඇග්රිොුව ගඩොල්ධ මිලියන 190ි. ග්රාමීය ය ්ා්ධ  සං ්ධධනප 
ඇග්රිොුව ගඩොල්ධ මිලියන 1,010ි. ගෙොළඹ  යාය 
සං ්ධධනයප ඇග්රිොුව  ගඩොල්ධ මිලියන (1)ි. බල  ති 
සං ්ධධන  යාපෘති ලප ඇග්රිොුව ගඩොල්ධ මිලියන 51)ි. 
අේපාය  ාග  ්රගද්  ල ඈත ිළටිසය  ේ්ාන ලප ජලය ලබා දී් 
සවහා ඇග්රිොුව ගඩොල්ධ මිලියන ()8ි. උතුමය - නැ ගඟනහිය 
්රගද්  ල ජනතා ග  නි ාස ්ර ානය ිසසී ් සවහා ඇග්රිොුව 
ගඩොල්ධ මිලියන 1(4ි. ෙටුනායෙ ගු න්ත ගතොටුගපොළ සවහා 
ඇග්රිොුව ගඩොල්ධ මිලියන 80ි.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු ්න්තත්රීතුම්නි, ඔබතුම්ාප ග න්ත ෙළ ොලය අ සානි.  
 

ගරු ප්රසන්න රණවීර  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெணவீெ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

 රු බන්තදුල ගුට ්ධධන ්න්තත්රීතුම්ාප ග න්ත ෙළ ොලය 
ිසනාඩි 11  තිගබන ා.   

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එතුම්ාප  ිසනාඩි 8ෙ ොලය  තිගබන ා. ොා ෙයන්තන ඒිසැ 
ැන්තගන්ත නැහැ.  

 

ගරු ප්රසන්න රණවීර  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெணவீெ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

නැහැ, නැහැ. ඒ ග ලා ත් ්ප දීලාි තිගබන්තගන්ත. ඔබතුම්ා 
ෙලබල ග න්තන එපා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ෙලබලය  ගනොග ි, ඒ බ  අපප ැන්ත ලා නැහැ.  රු 
ල ෂ්ඨා්න්ත ගසගනිසයත්න සංිසධායෙතුම්ා ඒ බ  අපප ැන්ත ලා 
නැහැ. 

 

ගරු ප්රසන්න රණවීර  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெணவீெ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ග් ෙේතුම්ාප ැැන්ත  ා.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සංිසධායෙතුම්ා හැටියප  රු ල ෂ්ඨා් න්ත ගසගනිසයත්න 

ඇ්තිතුම්ා අපප ැන්ත ලා නැහැ. 

 

ගරු ප්රසන්න රණවීර  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெணவீெ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

අිළ ග් ෙේතුම්ාප ැැන්තවු ා.  රු බන්තදුල ගුට ්ධධන 
්න්තත්රීතුම්ා ග් ෙේතුම්ාප ැැුවේ දීලා ිවගආ.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගහොවි. ත  ිසනාඩි ගැෙිරන්ත ොා  අ සන්ත ෙයන්තන.  
 

ගරු ප්රසන්න රණවීර  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெணவீெ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ොා ෙයන්තන ග ලා   ගැන්තන. බාධා ෙයන්තන එපා. ගේ ා 
ගහොවප අහ න්තන. හරි අ්ාරු ඇති, අහග න ින්තනගෙොප.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒෙප ග ලා   ැඩිගයන්ත අය න්තන. ග ලා   ැඩිගයන්ත 
අයග න ොා ෙයන්තන. 

 

ගරු ප්රසන්න රණවීර  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெணவீெ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ගේ ආණ්ඩු  පුම ිවය ොලගආ ිරේගේ ග්ොන ාැ? ගහොයෙේ 
ෙළ, ගෙොමිසා  ත්ත මුැ්  ලින්ත ගේ යගට් දු  ිසඳින ජනතා ග  
්ර ාන ටිෙ ිසසවන්තන පුළු න්ත ිරයා ිරේ ා  අපප ආ්ධථිෙ 

සැලුම්  තිගබන ා ිරයා ිරේ ා  ආ්ධථිෙ ෙළ්නාෙයටය 
ිරීගේ හැිරයා   තිගබන ා ිරයා ිරේ ා  තරුටයන්ත ැස 
ල ෂ්ඨයෙප රැිරයා ගැන ා ිරයා ිරේ ා  Volkswagen company 

එෙ එන ා ිරයා ිරේ ා  ආගයෝජෙයන්ත එන ා ිරයා ිරේ ා. අැ 
තරුටයන්ත ැසල ෂ්ඨයෙප රැිරය ෂ්ඨා ලබා ගැන  යාපෘතිගආ 
සභාපති හැටියප ්හ බැංකුගේ රුිළය්  බිලියන 1(4  ගහොයෙේ 

645 646 

[ රු ්රසන්තන යටවීය   ්හතා] 



101)  සැ්ලතැේබ්ධ  20  

ෙයපු අ්ධජුන්ත ්ගහේන්තද්රන්ත  පත් ෙයලා තිගබන ා. ්හ බැංකු ප සිදු 

වුණු ගැය් ත්ි ගේ යගට් තරුටයන්තපත් ග න්තගන්ත ිරයන එෙ 
ගබොගහෝ පැහැරිලිි. ගේ  ාග  අෝධය ෂ්ඨ් නිලධාරින්ත ගේ 
යගට් තරුටයන්ත ග ුවග න්ත ගයගැේ ා් ගේ යගට් ආ්ධථිෙය 
ොබාසිනියා ෙළා  ාග  ගහප අනිද්ැා  න ිසප තරුට පයපුයත් 

ිසනා  ෙයලා ැ්ි. ඒ  ැන ිරසිදු සැෙය  නැහැ.  

අැ ගේ ්ැති ඇ්ති රුන්තග  අ්ාතයාං  ලප ගෙෝටි  ටන්ත 
ස් ලි ග න්ත ෙයන  ්න්ත ගහප අනිද්ැා VAT එෙත් ග ගනන්තන 

යන ා. ගේ ෙයන්තගන්ත ග්ොෙ ැ? දුයොන බිගලන්ත ිසතය  
ගනොග ි, ගේ යගට් දු්ලපත් අහිංසෙ මිනිුමන්තග  ගබගහත් 
ගපත්ගත් ි වලා බදු අය ෙයන ා.  නංිවලා-්් ලිලාප සැපප ින්තන 

Wi-Fi ගැන ා ිරයා ිරේ ා. Wi-Fi ලින්ත ිසතය  ගනොග ි, 
ගබගහත් ගපත්ගතුවත් බදු අය ෙයන්තනි ගේ ලැහැසාති ග න්තගන්ත.  
්රාගද්ය ය සං ්ධධන ඇ්තිග  පුනයා ්ධාන ිසයැ් රුිළය්  ල ෂ්ඨ 

4,950ි. ාන්තැ 4,000ි. ග්න්තන, යගට් තත්ත් ය.  ිරිරි ්ාස තුමන 
සවහා  ්රාගද්ය ය සං ්ධධන ඇ්තිග  පුනයා ්ධතන ිසයැ් රුිළය්  
ල ෂ්ඨ 4,950ි. ගේ 101   ්ධෂ්ඨය සවහා ිසයැ් ගනොග ි. අැ ගේ 
ෙයන්තගන්ත යාජය මුැ්  අ භාිසත ිරී්. ඒෙ නීතයුවකූල  ෙයන්තන 

Cabinet Paper එෙ ිරිරිපත් ෙයන  ැගඩ් ත්ි ගේ ෙයන්තගන්ත. 
අග්ල ග ැයෙ වුටත් ෙන්තන ගබොන්තන දීලා ුමයත්  බ් ගල  
හැදු ා් ඌ බුයන ා. බුයන්තගන්ත ෙන්තන ගැන නිසි  ්සා ෙට්ප  

ගැන නිසි. ගේ ින්තන ස්හය ඇ්ති රුන්තපත් අග්ල යගට් යාජය 
නායෙයන්තප  ඳින්තන, ඔවුන්ත ග ුවග න්ත බුයන්තන ත්ි ගේ  ාග  
්සා ෙටු ගැන්තගන්ත  රුිළය්  ල ෂ්ඨ පන්තැහසා  ටන්ත ගැන්තගන්ත.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ්න්තත්රීතුම්නි, ොා  අ සන්ත ෙයන්තන. ඔබතුම්ාග  ොලය 
අ සානි. ිසනාඩි හතය   ැඩිගයන්ත දුන්තනා. 

 

ගරු ප්රසන්න රණවීර  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெணவீெ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

 රු බන්තදුල ගුට ්ධධන ්න්තත්රීතුම්ාග   ිසනාඩි 8  තිගබන ා 
ගන්ත.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු බන්තදුල ගුට ්ධධන ්න්තත්රීතුම්ා මූලාසනයප ග ලා  

සේබන්තධගයන්ත ිරසි    ිරයලා නැහැ. 
 

ගරු ප්රසන්න රණවීර  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெணவீெ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ිරේ ා ගන්ත. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නැහැ, නැහැ. ඔබතුම්ා ිරේ ා. එතුම්ා ිරයලා නැහැ.  ඒ නිසා 

ඔබතුම්ා ොා  අ සන්ත ෙයන්තන.  
 

ගරු ප්රසන්න රණවීර  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெணவீெ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ොා ෙයන්තන ත  ෙරුණු තිගබන ා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ්න්තත්රීතුම්නි, ඔබතුම්ාග  ොා  අ සන්ත ෙයන්තන. 

ගරු ප්රසන්න රණවීර  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெணவீெ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ඔබතුම්ා මූලාසනගආ සිටිමින්ත ප ෂ්ඨපාති  ෙපයුතුම ෙයන්තන 
බැහැ.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නැහැ, නැහැ. ඔබතුම්ාග  ොා  අ සන්ත ෙයන්තන. 
 

ගරු ප්රසන්න රණවීර  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெணவீெ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ොා  අ සන්ත ෙයන්තන බැහැ. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ්න්තත්රීතුම්නි, ිසනාඩියිරන්ත ඔබතුම්ාග  ොා  අ සන්ත 
ෙයන්තන. 
 

ගරු ප්රසන්න රණවීර  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெணவீெ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ගේ යගට් සැබෑ ඇත්ත ිරයන ගෙොප ොප ොපත් අ්ාරුි. 

නාසාතිය, ූෂෂ්ඨටය, ීනෂ්ඨටය නැති ෙයන ාය ිරයා බලයප පැමිණි 
ගේ යහ පාලන ආණ්ඩු  අැ ගේ ග්ොෙ ැ ෙයන්තගන්ත? ්හජන 
බැංකුගේ ගඩොල්ධ මිලියන (( සේබන්තධගයන්ත  ත්ත නීතයුවකූල 

ිළය ය ගෙෝ? අ්ධජුන ් ගහේන්තද්රන්තප ිසරුද්ධ   ත්ත ිළය ය ගෙෝ?  

අැත් ඇිස් ලා ටය  ැන ොා ෙයන ා. අිළ රුිළය්  ගෙෝටි 
 ටන්ත ටය ෙළා ු. ටය ෙයලා ෙයපු සං ්ධධන  යාපෘති ටිෙ 

ගපන්ත ා තිගබන ා. පුම ිවය අවුරුදු ගැෙප ෙයපු එෙ 
සං ්ධධනය  ිරයන්තන. හැබැි ඇ්ති රු සං ්ධධනය ෙළා. ග්රා් 
ගසේ ා  ස්ෙප රුිළය්  8,000  ගබැන්තන යන  ාහනගආ 

 ටිනාේ රුිළය්  ල ෂ්ඨ (00ි, රුිළය්  ල ෂ්ඨ 400ි. ිරිරිගආදී 
ත  ග්ොන ා ි් ලිැ ැන්තගන්ත නැහැ. එතගෙොප ඒ ාප ත  
පරිපූයෙ ඇසාතගේන්තතුම ිරිරිපත් ෙයන්තන ග න ා. අිළ ිරයන්තගන්ත 
ගේ යගට් ජනතා ප ගබොරු ෙයන්තන එපාය ිරයලාි . ගේ යගට් 

ජනතා  එැා  ැටුණු  ගළේ ආගයත්  ැගපන්තගන්ත නැහැ, ගේ 
තරුටයා ආගයත් ඒ  ගළේ  ැගපන්තගන්ත නැහැ. ්රාගයෝිවෙ  
ෙපයුතුම ගනොෙය,  ්න ටිෙෙප ිසතය  සී්ා ග ලා ෙපයුතුම 

ිරීග්න්ත අැ ගේ යප එන්තන-එන්තන් බංගෙොගලොත් ෙයලා 
තිගබන ා. බදු, ගේ යගට් ජනතා ප පීඩා   බ ප පත් ෙයලාි 
තිගබන්තගන්ත. බදු බය ත්ි ජනතා ප පප ා තිගබන්තගන්ත. ස්හය 

ඇ්ති රු ට්රැ ප්ධ ග ගනන ාය ිරයලා ්රාගඩෝ ග නා ා.  

මූලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි, අැ ොා ෙයන ා, ආැාය් 
ිසයැ්  ැන. යෙගඩෝ! පුම ිවය ෝධතුමගේ ආ්ධථිෙ  ්ධධන ගේ ය 
සියයප 1.)ි. අග්ල  රු සයත් අමුණු ් ඇ්තිතුම්ා ඒ 
සේබන්තධගයන්ත ොා ෙළා. ගේ යගට් යුද්ධයකුත් තිබියදී, 1008 

ගලෝෙ ආ්ධථිෙ අ්ධබුැයත් හමුගේ අපප ආ්ධථිෙ  ්ධධන ගේ ය 
සියයප ).4ෙප ග ගනන්තන හැිරයා  තිබුටා. අපප එ ැනි 
ආ්ධථිෙ සැලුමේෙයටය  තිබුටා. අැ ත්ි සැලුමේෙයටය  

නැත්ගත්. සැලුම්  නැති නිසා ත්ි ගේ යපප ආගයෝජෙයන්ත 
එන්තගන්ත නැත්ගත්. අැ වී නිෂ්ඨාපාැනය බැහැලා තිගබන ා. 
ගපොගහොය ටිෙප ගෙිබයා.  

අැ යරි ිනය පත්රගආ තිගබන ා, වී අසා ැන්තන අඩුි ිරයලා. 
ග ොිසයා   ා ෙයන්තන යන්තගන්ත නැහැ. ගේ සැලුමේ හැන්තගන්ත 
සියු් ආයතන ිසකුටා ග න ෙන්තනි. පාඩුි-පාඩුි ිරයලා 

647 648 



පා්ධලිගේන්තතුම  

යාජය ආයතන ල මූලය ෙළ්නාෙයටය ෙයන්තන ඕනෑය 
ිරයන ා. යෙගඩෝ! මූලය ෙළ්නාෙයටය ෙයන්තන නේ ආයතන 
ටිෙ ිසකුටා ග න ොලා හරි යන ා යැ. ඒ සවහා ැ ෂ්ඨ 

්න්තත්රී රුන්ත පත් ෙයන්තන එපා යැ. SriLankan Airlines එෙප 
සභාපති ගෙනකු පත් ෙළා, ත ත් පාඩු ෙයන්තන. පුම ිවය ආණ්ඩු  
ග ේ ාප  ඩා තුමන්ත ගුටය  අැ ග  න ා. ැ ෂ්ඨයකුප ඒ ආයතන 

ගැන්තන ඕනෑ. ්නා නිපුටතා   තිගබන ා නේ, ඒ සේපත් 
ිළිබබව  ැැුව්  තිගබන ා නේ, උපගද් ෙයන්ත  න්තගන්ත ඒ 
ආයතන ග ොඩ  න්තනි. ගේ සැලුමේ හැන්තගන්ත ආයතන ටිෙ 

ිසකුටා ග න ෙන්තනි. සියයප 10  ගෙොමිෂ්ඨන්ත  න්තන ා. 
ග් ැනි තත්ත් ය  තුමළි අැ ගේ යප ග න යන්තගන්ත.  

ඒ ිසතය  ගනොග ි. ජනාකරපති යයකුප මුැ්  ඇ්ති ග න්තන 

බැහැි ිරයා ගහොව පනත  සේ්ත ෙය  ත්තාය ිරයන ා. හැබැි  
එ සත් ජාතිෙ ප ෂ්ඨ නායෙ යටසිංහ ග්රේ් ැාස හිපපු 
ජනාකරපතිතුම්ා ත්ි මුැ්  ඇ්ති ුරයය ැයමින්ත මුලින්ත් ඒ 
පූ්ධ ාැ්ධ ය සැපයූගේ.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ්න්තත්රීතුම්නි, ඔබතුම්ාප නියමිත ොලය අ සානි. ැැන්ත 
ිසනාඩි 11   ත වුටා.  
 

ගරු ප්රසන්න රණවීර  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெணவீெ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ගබොගහෝ සාතුමතිි. ් ා අ සන්ත ෙයන ා.  

ග් ැනි පරිපූයෙ ඇසාතගේන්තතුම ිරිරිපත් ෙයලා යප 

සං ්ධධනය ෙයන්තන යන ා නේ ගේ යපප බුදු සයටි! 
ගැිසයන්තග ් ිළහිපි! ිරයමින්ත ් ා න තින ා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සාතුමතිි.  

ඊළඟප, අබ්දු් ලාහා ්හාරූෆා ්න්තත්රීතුම්ා. 

 

[பி.ப. 5.01] 

 

ගරු අබ්දුල්ලාහන ෙහනරූ න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அப்துல்லொ ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தகௌெவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, 

இப்தபொழுது தபெிவிட்டு  அைர்ந்த தகௌெவ உறுப்பினர் 

பிெென்ன ெணவீெ அவர்கள் பிெததெ அபிவிருத்தி அமைச்சுக் 

கொக ஐம்பத்ததொன்பது தகொடிதெ முப்பது இலட்ெம் ரூபொய் 

ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதொகவும் முன்மனெ 'ைஹிந்த ' அெெிதல 

12,396 ைில்லிென் அதைொிக்க தடொலர்கதள அவ்வமைச்சுக்கு 

ஒதுக்கப்பட்டதொகவும் கூறினொர். அவர் அதமன தடொலெொகச் 

சுருக்கிக் கூறி, தற்தபொமதெ ஒதுக்கீட்மட ரூபொெிதல விொித்துக் 

கூறினொலும் அவர்களுமடெ எந்தக் குற்றத்மதயும் ைமறக்க 

முடிெொது. 180 இலட்ெம் தடொலர்கமளக் கடனொகப் தபற்று 

இந்த நொட்டிதல வருைொனத்மதக் கூட்டுவதற்கொக - [இமடயீடு] 

 රු ්රසන්තන යටවීය ්න්තත්රීතුම්නි, ්හින්තැ යාජප ෂ්ඨ 

ආණ්ඩුග න්ත ්රා ධන ිසයැේ   ගයන්ත සං ්ධධන ෙපයුතුම ලප 

ිසතය  ඇග්රිොුව ගඩොල්ධ මිලියන 11,59)  ිසයැේ ෙය 

තිගබන ාය ිරයලා ඔබතුම්ා ිරේ ා. අ්ාතයාං ගයන්ත ිරයන ා, ඒ 
මුැල තිගබන්තගන්ත ල ෂ්ඨ ලින්ත ිරයලා. ඔබතුම්ා ග්ගහ්ි 
mention ෙගළේ. ිසාගස් ලා ගඩොල්ධ ිරයලා ිරේ ා නේ අනි  
තැන්ත ලදීත් ඔබතුම්ා ගඩොල්ධ ිරයලා ිරයන්තන ඕනෑ. [බාධා 

ිරී් ] චුට්ප  ින්තන.  

‘வற்’ வொி ெம்பந்தைொகவும் நொங்கள் தபெ தவண்டும். 

முன்மனெ 'ைஹிந்த' அெெொங்கம் 9 இலட்ெம் தகொடி ரூபொமெ 

இந்த நொட்டு ைக்களுமடெ தமலகளிதல கடனொகச் 

சுைத்திெிருக்கிறது. அதொவது, 9 இலட்ெம் தகொடி ரூபொய் 

கடமன இன்று நொங்கள் எைது தமலகளில் சுைந்து 

தகொண்டிருக்கின்தறொம். தகளெவ அமைச்ெர் ெெத் அமுனுகை 

அவர்கள் உமெெொற்றிெதபொது, எந்ததவொரு அெெ தமலவரும் 

நிதி அமைச்ெெொக வெக்கூடொததன்று தெொன்னொர். அவர் 

அமைச்ெெொக இருந்ததபொது அந்தத் தமலவொின் ததொல்மலமெ 

அனுபவித்தவதென்பதொல் அதுபற்றி இங்கு ததளிவொக 

எடுத்துக்கூறிெிருக்கிறொர். ஏன், நொன் இமத உங்களுக்குக் 

கூறுகின்தறதனன்றொல் தற்தபொமதெ நிதி அமைச்ெருக்கு 

தைொெடி தெய்ெதவண்டிெ எந்த அவெிெமும் இல்மல 

தென்பமதச் சுட்டிக்கொட்டத்தொன். தகுதிெொன நிதி அமைச்ெர் 

ஒருவமெ ைொண்புைிகு பிெதை அமைச்ெர் அவர்கள் 

ததொிவுதெய்திருக்கிறொர்.  

இங்கு ைதகந்திென் அவர்கமளப் பற்றிக் கூறப்பட்டது. 

ெிங்கப்பூொின் அபிவிருத்திெிதல கனிெைொன பங்களிப்மபச் 

தெய்தவர் அவர்.  முன்மனெ அெெில் நிதி அமைச்ெின் 

தெெலொளெொக பீ.பி. ஜெசுந்தெ அவர்கள் இருந்ததபொது 

இறக்குைதி தெய்ெப்பட்ட 'பிெொதடொ' ஜீப் வொகனங்கள் 
பறிமுதல் தெய்ெப்பட்டன. எங்களுமடெ முதலொளிைொருக்கு 

வொகனங்கமள இறக்குைதி தெய்ெ முடிெொத நிமலமை 

உருவொக்கப்பட்டது. அவ்வொறு பறிமுதல் தெய்ெப்பட்ட 

'பிெொதடொ', 'தைொன்ெதறொ ' தபொன்ற  நூற்றுக்கணக்கொன 'ஜீப் ' 

வொகனங்கள் அன்மறெ ஜனொதிபதிெின் பிள்மளகளுக்கும் 

அன்றிருந்த நிதி முகொமைத்துவத்தில் இருந்தவர்களுக்கும் 

அவர்களுமடெ சுகதபொகங்களுக்கொக வழங்கப்பட்டது. 

இன்னமும் அவற்றுக்குொிெ ெொிெொன கணக்கு வழக்குகள் 

இல்லொைல் இருக்கிறது. இப்படிெொன தைொெடிகமள தவளிக் 

தகொணர்வதற்கொக இன்று ஆெொய்ந்து தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். 

இன்று இவ்வொறொன பல தைொெடிகள் தவளிவந்து தகொண்டிருக் 

கின்றன.  

கடந்த ஆட்ெிெிதல ஒன்பது இலட்ெம் தகொடி ரூபொய் 

வமெெில் இந்த நொட்மடக் கடனொக்கி விட்டிருக்கிறொர்கள். 

அந்தக் கடமன அமடப்பதற்குத்தொன் இன்று  'வற்' வொி 

தகொண்டுவெப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வொிமெ எைது அெெொங்கம் 

தகொண்டுவெவில்மல. இது 1964ஆம் ஆண்டு அப்தபொமதெ 

ஸ்ரீலங்கொ சுதந்திெக்கட்ெிெின் தமலவி ெிறிைொதவொ 

பண்டொெநொெக்க அம்மைெொொின் ஆட்ெிெில்தொன்  முதன்முதல் 

தகொண்டுவெப்பட்டது. 1947 முதல் 1964ஆம் ஆண்டு 

வமெக்கும் உற்பத்தி வொிமெத் தவிெ தவறு எந்த வொியும் 

இருக்கவில்மலதென்பது உங்களுக்குத் ததொியும். பிறழ்வு வொி 

என்று ஒன்று இருந்தது. பிறழ்வு வொிதென்றொல்,  இறக்குைதி 

தெய்கின்ற தபொருட்களுக்கொன வொி. அதற்கு தைலொக 

இறக்குைதி தெய்ெப்பட்ட தபொருட்களுக்கு தைலும் வொிமெ 

விதித்து அன்று நுகர்தவொருக்கு கஷ்டத்மதக் தகொடுத்தொர்கள். 

1964ஆம் ஆண்டு உருவொக்கப்பட்ட 'வற்' வொிதொன் 2014ஆம் 

ஆண்டு வமெக்கும்  10 வீதத்திலிருந்து  20 வீதம் வமெ 

உெர்ந்துதகொண்டு தபொனது. ஆனொல் இன்று அதமன 15 

வீதத்திற்குக் தகொண்டுவந்திருக்கிறொர்கள்; தைதகு ஜனொதிபதி 

அவர்களினதும் ைொண்புைிகு பிெதை அமைச்ெர் அவர்களினதும் 
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ஆதலொெமனெின் தபொில் ெொதொெண பொைெ ைக்கள் பொதிக்கொத 

வமகெில் அத்திெொவெிெப் தபொருட்களுக்கு வொிமெ இல்லொைல் 

ஆக்கிெிருக்கிறொர்கள். அதொவது, ைக்கள் அன்றொடம் நுகர்கின்ற 

தபொருட்களுக்கு எந்த வொியும் விதிக்கவில்மல.  

எைது அெெொங்கம் இந்த நொட்டின் ததெிெ உற்பத்திமெ 

அதிகொிக்கச் தெய்வதற்கும் அந்நிெச் தெலொவணிமெ அதிகொிப் 

பதற்கும் பல திட்டங்கமளக் தகொண்டுவந்திருக்கின்றது. பத்து 

இலட்ெம் தபருக்கு தவமலவொய்ப்பு என்ற விடெத்தில் 

அமைச்ெர் றிஸொட் பதியுதீன் அவர்கள் தன்னுமடெ அமைச் 

சுக்குக் கீழ் இன்று 35 - 45 வெதுக்குட்பட்டவர்களுக்குத் 

ததொழில் வொய்ப்புகமள வழங்கக்கூடிெ வமகெில் ததொழிற் 

தபட்மடகமள அமைப்பதற்குத் தீர்ைொனித்துள்ளொர். இந்த 

நொட்டில் தவமலெற்றிருக்கின்ற இமளஞர் யுவதிகளுக்கு 

தவமல வொய்ப்மபக் தகொடுப்பதன்மூலம் உற்பத்திகமள 

அதிகொித்து அதன்மூலைொக வருைொனத்மத அதிகொிக்கலொம்.  

2004ஆம் ஆண்டு கொலப்பகுதிெிதல பொெொளுைன்ற 

உறுப்பினர்களொன நொங்கள் Middle-East Countries க்குச் 

தென்றிருந்ததபொது அந்த அெபு நொடுகளிதல பல ததமவகள் 

இருப்பமத அறிந்ததொம். அங்கு Doctors ைற்றும் male nurses - 

ஆண் தொதிெர், தபண் தொதிெர்களுக்கொன தவமலவொய்ப்புகள் 

இருக்கின்றன. எைது நொடடில் ஒரு வருடத்திதல இெண்டு 

இலட்ெத்துக்கு தைற்பட்டவர்கள் A/L பொீட்மெெில் 

ெித்திெமடந்தொலும் 20,000 – 24,000 ைொணவர்கள்தொன் 

பல்கமலக்கழகங்களுக்குச் தென்று உெர் கல்வி கற்கிறொர்கள். 

ஏமனதெொொில் தகுதிெொனவர்கமளச் சுகொதொெ அமைச்ெின்கீழ் 

இப்படிப்பட்ட ததொழில்கமளப் பெிற்றுவித்து அவர்கமள 

தவளிநொடுகளுக்கு அனுப்புவதன்மூலம் அந்நிெச் தெலொ 

வணிமெச் ெம்பொதிக்க முடியும். அதததபொன்று, O/L 

ெித்திெமடந்தவர்களுக்கு carpenters,  electricians  தபொன்ற  

ததொழில்கமளப் பெிற்றுவிப்பதன்மூலம் தவளிநொடுகளிதல 

அவர்களுக்குக் கணிெைொன தவமலவொய்ப்மபப் தபறக் 

கூடிெதொக இருக்கும். அத்துடன், இன்று Arab countries களில் 

ைீனவர்களின் ததமவயும் இருக்கின்றது. இங்குள்ள 

ைீனவர்களுக்கு  நவீன ததொழில்நுட்பப் பெிற்ெிகமள 

வழங்குவதன்மூலம் அங்குள்ள அந்த தவமலவொய்ப்மப 

தபற்றுக்தகொடுத்து அதன்மூலம் அந்நிெச் தெலொவணிமெ 

அதிகொிக்க முடியும்.  

தைதகு ஜனொதிபதி அவர்களும் ைொண்புைிகு பிெதை 

அமைச்ெர் அவர்களும் தைது தெொந்தத் ததமவக்கொக அெெொங்க 

நிதிமெப் பென்படுத்தொதவர்கள். அன்மறெ அெெொங்கத்தில் 

இருந்தவர்கள் தங்களுமடெ குடும்பத்தின் ததமவகளுக்கொக  

Treasury க்கு அப்பொல் தங்களுமடெ தெொந்தக் கணக்கில் 

தகொடிக்கணக்கொன ரூபொமெ மவப்பிலிட்டுச் தெலவு 

தெய்திருக்கிறொர்கள். இமவபற்றி எந்தவித கணக்குவழக்கும் 

இல்மல. ஆனொல், ெொதொெண அதிகொொி ஒருவொின் கணக்கில் ஓர் 

200 ரூபொய் ைொற்றம் ஏற்படுகின்றதபொது அவர் dismiss 

பண்ணப்படுகின்றொர். இவ்வொறு பல்லொெிெம் தகொடி ரூபொய் 

தகொள்மளெிடப்பட்டுள்ளதொகக் கூறப்படுகின்றது. அதமன 

தவளிக்தகொணர்கின்ற திட்டத்மத முன்மவத்து எைது அெசு 

விெொெமணகமள தைற்தகொண்டிருக்கின்றது. ைமறக்கப்பட்ட 

பல தகொடி ரூபொய் பணம் தவளிவருகின்றதபொது இந்த 

நொட்டிலுள்ள ெொதொெண ைக்களின் சுமைகள் எல்லொம் குமறயும். 

திருதகொணைமல ைொவட்டத்திதல அனல் ைின்நிமலெம் 

அமைக்கப்படுவது ததொடர்பொக ெம்பூர் ைக்கள் தெொல்தலொணொத் 

துன்பத்தில் இருந்தொர்கள். இன்று அங்கு BOI projects 

இலிருந்து இெத்துச் தெய்து 818 ஏக்கரும் கடற்பமட முகொமை 

அகற்றி 237 ஏக்கருைொக தைொத்தம் 1,055 ஏக்கர் 

விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கொக ைொண்புைிகு பிெதை 

அமைச்ெர் அவர்களுக்கு நன்றி தெொல்லக் கடமைப் 

பட்டுள்தளொம். 2 - 3 நொட்களுக்கு முன்னர் அந்த அனல் ைின் 

நிமலெம் அமைப்பமததெ இெத்துச் தெய்து ைீண்டும் 500 

ஏக்கர் நிலத்மத விடுவித்ததன்மூலம் எங்களுமடெ சுற்றொ 

டலின் நலமனப் தபணுவதற்கு முெற்ெி தெய்திருக்கின்றொர்கள். 

இதற்கொக தைதகு ஜனொதிபதி அவர்களுக்கும் ைொண்புைிகு 

பிெதை ைந்திொி அவர்களுக்கும் நன்றி கூறக் கடமைப் 

பட்டுள்தளன்.   

ைொண்புைிகு பிெதை ைந்திொி அவர்கள் இந்த நொட்டுக்குப் 

தபொருத்தைொன, ஆளுமை ைிக்க நிதிெமைச்ெமெ நிெைித்ததன் 

மூலம் அவர் ெகல அமைச்சுக்களுக்கும் ெை பங்கீடு தெய்கின்ற 

வெொகத் தன்னுமடெ கடமைமெச் தெய்துதகொண்டிருக் 

கின்றொர். ைொண்புைிகு பிெதை ைந்திொி அவர்கள் ததன்கிழக் 

கொெிெொவிலுள்ள ஏமனெ நொடுகமளவிட 2020ஆம் ஆண்டு 

எைது நொட்டிலுள்ள ஒவ்தவொருவெதும் தனிநபர் வருைொனத்மத 

அதிகொிக்கச் தெய்வொர்; கடந்த அெெொங்கத்தினொல் ஏற்படுத்தப் 

பட்ட கடன் சுமைெொன ஒன்பது இலட்ெம் தகொடி ரூபொமெ 

அடிதெொடு இல்லொைல் தெய்து இந்த நொட்மட அமனவரும் 

திரும்பிப் பொர்க்க மவப்பொதென்று கூறி, விமடதபறுகின்தறன்.  

நன்றி.   

 

[பி.ப. 5.10] 
 

ගරු කවීන්ිනරන් වකෝඩීසනවරන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கவீந்திென் தகொடீஸ்வென்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
தகளெவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, இன்று 

பிெததெ அபிவிருத்தி அமைச்சுக்கொன குமறநிெப்புப் 

பிதெெமண ெைர்ப்பிக்கப்பட்டு விவொதம் நமடதபற்றுக் 

தகொண்டிருக்கிறது. ெொிெொன முமறெிதல திட்டைிடுவதன்மூலம் 

பிெொந்திெ அபிவிருத்திமெ தைற்தகொள்ளக்கூடிெதொக 

இருக்கும். இன்று இந்த நல்லொட்ெிெிதல ஒரு வருடம் கடந்தும் 

கூட அபிவிருத்திெொனது ைிக ைந்த கதிெிதல நடந்தொலும், 

எதிர்கொலத்திதல ெிறந்த திட்டைிடுதலுக்கொன ஓர் அத்திவொெ 

ைொக இதமன நொன் கருதுகின்தறன். ஆகதவ, இந்த நல்லொட்ெி 

அெெொங்கைொனது ெொிெொன முமறெிதல திட்டங் கமளத் 

தெொொித்து அபிவிருத்திகமள தைற்தகொள்ளதவண்டும்.   

கடந்த அெெொங்கத்தினொல் அம்பொமற ைொவட்டத்திதல 

ஒலுவில் துமறமுகம் அமைக்கப்பட்டதன் கொெணைொக எைது 

கடதலொெ வளங்கள் ெின்னொபின்னைொக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

கடதலொெப் பகுதிகளிதல பல ஆக்கிெைிப்புக்கள் இடம்தபற் 

றுள்ளன. அங்தக கடலொிப்பினொல் ைக்களின்  வொழ்விடங்களும் 

வொழ்வொதொெங்களும் விவெொெ நிலங்களும் பொதிப்புக்குள்ளொகி 

ெிருக்கின்றன. விதெடைொக திருக்தகொவில், கல்முமன, 

ஒலுவில், தபொத்துவில் தபொன்ற பிெததெங்களில் கடலொிப்பு 

நிகழ்ந்துதகொண்தட இருக்கிறது.  இதனொல் விவெொெ நிலங்கள் 

சூமறெொடப்படுவதும் எைது வளைிக்க நிலங்கள் ெின்னொ 

பின்னைொக்கப்படுவதும் முக்கிெைொகக் கூறதவண்டிெ 

விடெைொகும். இந்தக் குமறநிெப்புப் பிதெெமணெிதல அந்த 

இடங்களுக்குத் ததமவெொன நிதிகமள ஒதுக்கீடு தெய்வதன் 

மூலம் கடதலொெ வளங்கள் பொதுகொக்கப்பட தவண்டுதைன 

இந்த இடத்திதல கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்தறன்.   

தைலும் ததொணிக்கல், தபொத்தொமன, டிப்தபொ ைடு, 

கஞ்ெிக்குடிச்ெொறு, தங்கதவலொயுதபுெம் தபொன்ற பகுதிகளில் 

கொலொகொலைொகப் பெிர் தெய்துவந்த வளைிக்க விவெொெக் 

கொணிகள் Forest Department இனொல் சுவீகொிக்கப்பட்டு 

அத்துைீறி ஆக்கிெைிக்கப்படுகின்ற ஒரு சூழ்நிமல 

651 652 



පා්ධලිගේන්තතුම  

கொணப்படுகின்றது. இதனொல் எைது விவெொெம் பொதிக்கப் 

படுகின்றது. இந்தச் தெெற்பொட்மட இந்த நல்லொட்ெி 

அெெொங்கைொனது தடுத்து நிறுத்ததவண்டும். ஏதனன்றொல், இந்த 

நொட்டின் முதுதகலும்பொக இருக்கின்ற விவெொெத்மத இந்த 

அெசு முன்தனற்றதவண்டும். தைதகு ஜனொதிபதி அவர்கள் ஒரு 

விவெொெிெின் ைகனொக இருப்பதனொல் விவெொெத்மதப் பற்றி 

அவர் நன்கு ததொிந்தவெொக இருக்கின்றொர். அவெது கொலத்திதல 

எைது தைிழ் ைக்களின் விவெொெ நிலங்கள் சூமறெொடப்படுவது 

ைிகவும் ைனதவதமனக்குொிெ கொொிெைொகும். ஆகதவ, இந்த 

நல்லொட்ெி அெெொனது இந்த ஏமழ விவெொெிகளின் கொணிகமள 

விடுவித்துக் தகொடுக்கதவண்டும்.  

முன்னொள் ஜனொதிபதி ெந்திொிகொ அம்மைெொர் அவர்களி 

னொல் அத்தொட்ெிப்பத்திெம், உறுதி ைற்றும் அளிப்புக்கள் 

வழங்கப்பட்ட நிமலெிலுள்ள 2587 ஏக்கர் கொணிகள் சுவீகொிக் 

கப்படுகின்றன. இதமன உடதன தடுத்து நிறுத்ததவண்டும். 

திருக்தகொவில், ஆமலெடிதவம்பு, தபொத்துவில் ஆகிெ 

பிெததெங்களுக்குட்பட்ட கொணிகள் சுவீகொிக்கப்படுகின்ற 

அதததநெம் லஹுகல, வக்குமுட்டிெொ தபொன்ற பிெததெங்களில் 

உள்ள கொணிகள் சுவீகொிக்கப்படொைல் அதிதல இனதவறுபொடு 

கொட்டப்படுவது இந்த நல்லொட்ெி அெெொங்கத்திற்குக் குந்த 

கத்மத விமளவிக்கின்ற ஒரு தெெலொகுதைன நொன் 

கருதுகின்தறன்.  ஆகதவ, இந்த நல்லொட்ெி அெெொங்கைொனது 

தைிழ் ைக்கமளயும் அவர்களின் வளைிக்க விவெொெ நிலங் 

கமளயும் கருத்திற்தகொண்டு அவர்களுக்குொிெ ஒரு தீர்மவச் 

ெொிெொன முமறெிதல வழங்கதவண்டுதைனக் கூறி, எனது 

உமெமெ முடிக்கின்தறன்.  நன்றி. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළඟප,  රු තායෙ බාලසූරිය ්න්තත්රීතුම්ා. ඔබතුම්ාප ිසනාඩි 
8ෙ ොලය  තිගබන ා. 

 
[අ.භා. 4.1(] 

 
ගරු තාරක බාලසූිනය ෙහතා  
(ைொண்புைிகு தொெக்க பொலசூொிெ) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

මූලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි, ග්්  ැය ය ්ධෂ්ඨය ිළිබබව  

යේ ිරසි අැහස  ිරිරිපත් ිරී් සවහා ්ප ිසනාඩි 8ෙ ොලය  
ලබාදී් ිළිබබව  මුලින්ත් ්ා ඔබතුම්ාප සාතුමති න්තත ග න ා. ඒ 
 ාග ් ්ප තිගබන ොලය ිසනාඩි 8  ිරයලා පැහැරිලි ිරී් 

ිළිබබව ත් ් ් ඔබතුම්ාප ිසග ේෂ්ඨගයන්ත් සාතුමති න්තත ග න ා. 

ඇත්ත   ගයන්ත් ග්් ිසයැේ ගැස බලනගෙොප අපප ්ර ාන 
ිරහිපය  තිගබන ා. ඕනෑ් යහපාලන ආණ්ඩු ෙප 

සාැා්ායාත්්ෙභා යකුත්, ඒ  ාග ් ිසනිිසැභා යකුත් තිබිය 
යුතුමි ිරයා ්ා ිස ා ාස ෙයන ා. නමුත්, ගේ ිසයැේ ගැස 
බලනගෙොප ඇත්ත   ගයන්ත් ග්හි ිසනිිසැභා ය  තිගබන ාැ, 
නැත්නේ සැා් ායාත්්ෙභා ය  තිගබන ාැ ිරයන එෙ  ැන 

අපප ්ර ාන ෙයන්තන ග න ා. තමුන්තනාන්තගසේලා ැන්තන ා, 
ජනතා ප ිස ාල පීඩනය  දීලා ගේ ආණ්ඩු  බදු අය ෙයන බ . 
Belt එෙ තැෙය න්තන ිරයලා ිරයන ා, VAT එෙ  ැඩි ෙයන ා 

ිරයලා ිරයන ා. ග්ගහ් ෙයනගෙොප අග්ල ෆී් ඩ් ්ා්ධෂ්ඨ්  සයත් 
ගෆොන්තගසේොග  පුනයා ්ධතන ිසයැේ ලින්ත - recurrent 
expenditure ලින්ත- සියයප 95 ් යන්තගන්ත එතුම්ාග   ාහනය 

සවහාි . VAT එෙ  ැඩි ෙයන්තන ිරයලා එෙ පැත්තිරන්ත ිරයන ා. 
හැබැි, රුිළය්  මිලියන  0 , ඒ ිරයන්තගන්ත පුනයා ්ධතන 

ිසයැේ ලින්ත සියයප 95  යන්තගන්ත එතුම්ාග   ාහනය ග න්තවී් 

සවහාි . ඒෙ සාධායටිැ, ඒෙ සැා්ායාත්්ෙැ ිරයන එෙ අිළ 
ගේ යහපාලන ආණ්ඩුග න්ත ්ර ාන ෙයන්තන ඕනෑ. 

ත ත් ග් ැනි ්ර ානය  තිබගන ා. අිළ ගේ ආණ්ඩුගේ 
ිතිහාසය ගැස බලමු.  රු යිස ෙරුටානායෙ ඇ්තිතුම්ාත් අැ 

ොා ෙළා. හැබැි, යිස ෙරුටානායෙ ඇ්තිතුම්ාත් ග්හිදී යේ 
ිරසි record එෙ  තියලා තිගබන ා. ිතිහාසයප ිවහි් ලා අය 
ෙයන බදු - එගහ් නැත්නේ retrospective taxes - ජනතා ග න්ත 

 ැඩිගයන්ත් අය ෙළ මුැ්  ඇ්ති ිරයන record එෙ. ලංොගේ 
ගනොග ි, ගලෝෙ ිතිහාසගආ ත් ඒ ිසකරගආ මුැ්  ඇ්ති 
ගෙගන  ි වලා නැහැ.  

තමුන්තනාන්තගසේලා ැන්තන ා, Super Gain Tax එෙ ිරයලා Tax 
එෙ  ැැේ් බ . ඒ බද්ගැන්ත ග්ොෙ ැ ෙගළේ? ිතිහාසයප 
ිවහි් ලා ත්ි ගේ උැිසය බදු  ැඩි ෙයන්තගන්ත. ඒ  ාග ් ැැන්ත 

VAT එෙත් ග න්තන හැන ා. VAT එෙ ග න්තන හැන්තගන්තත් අැ 
ිවලා ්රියාත්්ෙ ිසකරයප ගනොග ි  ගහප ිවලා ්රියාත්්ෙ  න 
ිසකරයප ගනොග ි. ඒෙ ග න්තන හැන්තගන්ත ිතිහාසගආ ිවලා 
්රියාත්්ෙ  න ිසකරයපි. ගේෙ යහ පාලනය ැ, ග්හි 

සාැා්ායාත්්ෙභා ය  තිගබන ාැ, ග්හි ිසනිිසැභා ය  
තිගබන ාැ ිරයලා අිළ ඇත්ත   ගයන්ත් ග්තැනදී ්ර ාන 
ෙයන්තන ඕනෑ. ග නත් යපෙ නේ, මුැ්  ඇ්ති යගය  ගේ 

ිසකරයප හැසි රුගටොත් ඒ මුැ්  ඇ්ති යයා අසාග න ා. යහ 
පාලනය  තිගබන ආණ්ඩු ෙ මුැ්  ඇ්ති යගය  නේ 
අසාග න ා. නමුත්, ඒ  ග  සේ්රැාය  ලංොගේ නැහැ. ගේ 

ආණ්ඩුග න්ත නේ අපප  ඒ  ග  සේ්රැාය  බලාගපොගයොත්තුම 
ග න්තන බැහැ ිරයලා ් ් ිස ා ාස ෙයන ා. 

ින්ත පුම  රු සයත් අමුණු ් ඇ්තිතුම්ාත් ගේ  ැය ය ්ධෂ්ඨයප 

ඇතුමළත් ෙළ යේ ිරසි ගේැය  ිළිබබව  ොා ෙළා. ඇත්ත 
  ගයන්ත් ඒ ගයෝජනා  ිරිරිපත් ෙගළේ ්්ි. ඒ ගයෝජනා  
ිසතය  ගනොග ි අිළ ිරිරිපත් ෙගළේ. අිළ ත ත් ගයෝජනා   

ිරිරිපත් ෙළා. මුැ්  ඇ්ති යගය  පත්ෙයන ා නේ, ඒ මුැ්  
ඇ්ති යයාග  ිළරිසිදුභා ය , නැත්නේ ිස ා ාස න්තතභා ය , 
integrity එෙ  තිබිය යුතුමි. ග්තැනදී නිෙේ ිළරිසිදුභා ය  
ිසතය  ගනොග ි, perceived integrity භා ය  තිගබන්තනප 

ඕනෑ. නිෙේ ිස ා ාසය ිසතය  තිබිලා ්රි, නිෙේ අ ංෙභා ය 
ිසතය  තිබිලා ්රි, මුැ්  ඇ්තිතුම්ා ිරසි් ගහොයේ  ෙයන්තගන්ත 
නැතුම  ෙපයුතුම ෙයන ාය ිරයලා ජනතා  යේ ිරසි ිසකරයෙප 

ිස ා ාස ෙයන්තන ඕනෑ. නමුත්, ගේ ැ සා ල අපප TV එගෙන්ත 
ැිරන්තන ලැගබන්තගන්ත ග්ොෙ ැ? මුැ්  ඇ්තිතුම්ා ිවහි් ලා 
යහැීප ස් ලි හේබෙයන්තන පුළු න්ත නේ, ධේමිෙප ස් ලි හේබ 

ෙයන්තන පුළු න්ත නේය  ාග  ්රො  ෙයන ගෙොප අපප යේ ිරසි 
සාධායට සැෙය  ඇති ග න ා ිරයන එෙ අිළ ිරයන්තන ඕනෑ. 
ග්තැනදී ස්හය ්න්තත්රී රු bonded warehouse එෙ   ැන 

ිරේ ා. ගේ  ග  ්ර ාන තිගබන ගෙොප ඇත්ත   ගයන්ත් 
ිසනිිසැභා යිරන්ත යුතුම  ෙපයුතුම ෙයන ාැ ිරයන එෙ  ැන අපප 
 ැපු   ඇතිග න ා. 

ග්තැනදී ත ත්  ැපු   ්තුමග න ා. ඒ ත්ි ගේ යජගආ  

බදු ්රතිපත්තිය ිළිබබව  ැපු . අ ්ැතිතුම්ා අවුරුදු 4ෙ ආ්ධථිෙ 
්රතිපත්තිය  ැන පැය  ටන  ොා ෙළා. ඒ ්රතිපත්තිගආ 
ග්ොෙ ැ තිගබන්තගන්ත? ඍජු බදු ලප යන්තන ඕනෑ ිරයන එෙි 

එහි තිගබන්තගන්ත. බපහිය යුගයෝපගආ ස්හය යප ්  අයග න 
බැුග ොත්, ඔවුන්ත ඍජු බදු ලින්ත ගපොඩ්ඩ  ි ත් ග ලා  ක්ර 
බදු ලපි යන්තගන්ත. ගඩන්ත්ා්ධෙය, ගබ් ජිය්  ග  යප ල 

සා්ානයගයන්ත  ක්ර බදු සියයප (0ිරන්ත, 40ිරන්ත  ැඩිග ලා 
තිගබන ා. මූලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි, ග්තැන තිගබන 
 ැපු , එෙ පැත්තිරන්ත අ ්ැතිතුම්ා එෙ ගැය  ිරයන ා  

653 654 

[ රු  ෙවීන්තරියන්ත ගෙෝඩීසා යන්ත  ්හතා] 
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හැබැි මුැ්  ඇ්තිතුම්ා ෙයන්තගන්ත ත ත් ගැය . ගේෙ යහපාලන 

ආණ්ඩු   ිරයලා ්ප නේ ිස ා ාස ෙයන්තන බැහැ. 

ආණ්ඩුක්ර්  ය සාාා   ැනත් අිළ ොා ෙළ නිසා ්ා ිරයන්තන 
ෙැ්තිි, ත ත් නාඩ ්  අපප ිරිරිගආදී   බලා  න්තන පුළු න්ත 
ග න ාය ිරයලා.  පා්ධලිගේන්තතුම ්න්තත්රී  ගෙගනකු හැටියප ්ා, 

්ග  ගයෝජනා ටිෙ ආණ්ඩුක්ර්  ය සාාා ග්ගහයුේ ෙමිටු ප 
ිරිරිපත් ෙළා.  රු බන්තදුල ගුට ්ධධන ්න්තත්රීතුම්ාත් ගයෝජනා 
ිරිරිපත් ෙළා. ස්හය ගයෝජනා ආණ්ඩුක්ර්  ය සාාා ග්ගහයුේ 

ෙමිටුග න්ත ලබා  ැනී් ිළිබබව  ්ා සතුමටු ග න ා. හැබැි , 
ග්තැන තිගබන ්ර ානය ගේෙි. Meetings අපෙප ිසතය අිළ 
සහභාගී වුටා. සා්ානයගයන්ත පැය ගැෙ හ්ායෙ  ාග  ොලය  

ත්ි එෙ meeting එෙ  තිගබන්තගන්ත. ගේ  ාග  සීමිත ොලය  
තුමළ අපප ඇත්ත   ගයන්ත් ගහොව ආණ්ඩුක්ර්  ය සාාා   
හැන්තන පුළු න්ත ිරයලා ් ා ිස ා ාස ෙයන්තගන්ත නැහැ.  

2013 අවුරුද්ගද්  ාග  අිසාලන්තතය අුත් ආණ්ඩුක්ර් 
 ය සාාා   ග නා ා. ඒෙප “Crowdsourced Constitution” 
ිරයලාි  ිරයන්තගන්ත. ගේ ආණ්ඩුක්ර්  ය සාාාග න්ත ග්ොෙ ැ 
ෙයන්තගන්ත? ජනතා ග  අැහසා අයග න ත්ි ආණ්ඩුක්ර් 
 ය සාාා  හැන්තගන්ත. හැබැි , සියු් ජනතා ග  අැහසා 
ලබාග න ආණ්ඩුක්ර්  ය සාාා හැන්තනත් බැහැ. යගසෝගලෝන්තය 
ිරයන පුද් ලයා ත්ි ග්රීසිගආ ආණ්ඩුක්ර්  ය සාාා  හැදු ාය 
ිරයලා ිරයන්තගන්ත. ඇග්රිොගේ ආණ්ඩුක්ර්  ය සාාා  
හැනගෙොප ගතෝ්සා ගජෆ්ධසන්ත, හැමි් පන්ත  ාග  කීප ගැනාි  
එයප ැායෙ වුගණ්. අිළ  ග ොනාප අන්තැලා, ුම්න්තතියන්ත  
්න්තත්රීතුම්ාි, ත ත් කීප ගැගනකුි එ ොුමග ලා, ග න් 
ආණ්ඩුක්ර්  ය සාාා   හැන ාැ ිරයලාත් ින්ත පසාගසේ අපප 
්ර ාන ෙයන්තන සිදු ග න ා. ඒ, ගෙගසේ ග තත් ගේ යගට් ජනතා  
ය ට්පන එෙ න ත් න්තන. යපප අුත් ආණ්ඩුක්ර්  ය සාාා   
අ  යි. ඒ, ොයටය අිළ ිළිබ න්තන ා. ඒ  ග ුවග න්ත අිළ අග්ල 
අැහසා ලබා ගැන්තන ෙැ් ැතිි. හැබැි, ුම්ාන අපිරන්ත, ්ාස 
ගැෙිරන්ත ආණ්ඩුක්ර්  ය සාාා   හැන්තන ගනො , අ  ය ොලය 
අයග න ින්ත පසාගසේ අිළ ආණ්ඩුක්ර්  ය සාාා   හැන්තන ඕනෑ. 
ග්ගහ් ආණ්ඩුක්ර්  ය සාාා  හැන්තන අපප හරිසිය  නැහැ. 
19 8 ආණ්ඩුක්ර්  ය සාාාගේ තිබුණු  ැරැරි නිසා ත්ි අපප 
ත ත් ්ර ාන ්තුමග ලා තිගබන්තගන්ත ිරයලා තමුන්තනාන්තගසේලා 
ැන්තන ා. ගනො ැේබ්ධ ්ාසයප ිසාගස් ලා draft එෙ  ගැන්තන 
ඕනෑ ිරයලා අග්ල ිසගද්  ෙපයුතුම ඇ්තිතුම්ා ිරයන ා. ස්හය 
උැිසය  ත ත් ගද් ්  ිරයන ා. ඇි, ගේ ි ්න? ිසගද්  යප ල 
අ  යතා ප අිළ ගේ ආණ්ඩුක්ර්  ය සාාා  හැදුග ොත්, 19 8 
ආණ්ඩුක්ර්  ය සාාා ප වුණු ගද්් ත්ි ගේ ආණ්ඩුක්ර් 
 ය සාාා ප සිදු ග න්තගන්තත්, මූලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි. 

අග්ල  රු සයත් අමුණු ් ඇ්තිතුම්ා ආ්ධථිෙ ිස ාග් ෂ්ඨටය  
ෙයලා,  ්ධත්ානගආ යප ග්ොන පැත්තපැ  ්න්ත ෙයන්තගන්ත ිරයන 

එෙ ිරේ ා. අිළ හැ් ැා් එේ ග්ොඩලය පාිස්.චි ෙයමින්ත, බපහිය 
යප ්   ාග ් World Bank  එෙ,  IMF එෙ ිරයන ගද් ෙගළොත් 
ඒගෙන්ත අග්ල යපප ිස ාල ගසත  ග න්තගන්ත නැහැ ිරයලා ්ා 

ිස ා ාස ෙයන ා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ්න්තත්රීතුම්ා, ඔබතුම්ාප ලැබී ඇති ොලය අ සානි. 

 
ගරු තාරක බාලසූිනය ෙහතා  
(ைொண்புைிகு தொெக்க பொலசூொிெ) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

්ප ත  ිසනාඩිය  ලබා ගැන්තන පුළු න්තැ, මූලාසනාරූඪ  රු 

්න්තත්රීතුම්නි? 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුම්ා ොා ෙයන්තන. 
 

ගරු තාරක බාලසූිනය ෙහතා  
(ைொண்புைிகு தொெக்க பொலசூொிெ) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

සාතුමතිි. World Bank  එෙ ග්ොෙ ැ  ිරයන්තගන්ත? World 
Bank  එෙ ිරයන ා, යPrivatize State-owned enterprises; 

maintain low inflation;  reduce government bureaucracy; 
balance the budget; liberalize trade; deregulate foreign 
investment; deregulate capital markets; make the currency 
convertible; reduce corruptions and privatize pensions" ිරයා. 
ග්න්තන ගේ points  10  ත්ි IMF එෙි, World Bank එෙි 

හැ් දු්ලපත් යප ලප් ිරයන්තගන්ත. හැබැි ,  ඒ යප ්  
සං ්ධධනයග ලා  තිගබන්තගන්ත ගෙොගහෝ ැ ිරයලා බැුග ොත්, ඒ 
යප ලප හරි සැලැසා්   තිබුණු බ  අපප ගපගනන ා. 

එං ලන්තතය සං ්ධධනය  නගෙොපත්, ඇග්රිො  සං ්ධධනය 
 න ගෙොපත් ිස ෘත ආ්ධථිෙය  ඔවුන්ත ග න ිවගආ නැහැ. 
ජ්ධ්නියත්, ජපානයත්, ්ෑතෙදී සං ්ධධනය වුණු ආසියාුව 
යප ුත් සං ්ධධනය  නගෙොප ගේ ආණ්ඩු  ග න යන ා  ාග  

ිස ෘත ආ්ධථිෙ ්රතිපත්තිය  ග න ිවගආ නැහැ. ිතිහාසය 
ිරය ලා බැුග ොත් එගහ් අපප එ් ොයටය  පැහැරිලි ග න ා.  

ඇත්ත   ගයන්ත් ග්තැන තිගබන්තගන්ත ග නත් ෙරුට . 
ැැන්ත තිගබන්තගන්ත අග්ල යගට් ජනතා ග  අ  යතා ප හැන 

ආණ්ඩුක්ර්  ය සාාා   ගනොග ි. අිසාලන්තතය  ාග  යගට් 
ජනතා ග  අ  යතා ප හැන ආණ්ඩුක්ර්  ය සාාා   ිරයලාි 
ග්තැනදී ඔවුන්ත ගපන්ත න්තන හැන්තගන්ත. නමුත් ගේ ආණ්ඩුක්ර් 
 ය සාාාගේ තිගබන්තගන්ත බලය ගබැා දීගේ අයමුටි. යගට් 

අ  යතා ප බලය ගබැා ගැන ාැ එගහ් නැත්නේ බපහිය යප ල 
අ  යතා ප බලය ගබැා ගැන ාැ ිරයන ොයටය ත්ි අපප 
ග්තැනදී ්ර ාන ෙයන්තන සිදු ග න්තගන්ත. ඇත්ත   ගයන්ත් 

අ ංෙභා ගයන්ත යුතුම   ගේ ෙපයුතුම ෙගළොත් ගේ යපප ගහොව 
අනා තය  උැා ග න ාය ිරයලා ්ා හිතන ා. නමුත් ගේෙ 
bulldoze ෙයලා, ජනතා ප එෙ ්තය  ිරිරිපත් ෙයලා, ඊප 

පසාගසේ යටින්ත හං ලා  හන ා නේ ින්ත ිස ාල ්ර ානය  ඇති 
ග න ාය ිරයලා ්ා හිතන ා, මූලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි. 
ගෙගසේ ග තත් අිළ ආ්ධථිෙය   ැන ොා ෙගළොත්, අග්ල යගට්  

ආ්ධථිෙ තත්ත් ය ග්ොෙ ැ ිරයලා අැ ජනතා  හඳුනාග න 
තිගබන ා. ඒ නිසා අිළ ග්තැනප ඇිස් ලා ගෙෝ.්ය ිස ාැ ෙළත් 
 ැඩ  නැහැ.  රුිළය්  1,000  අයග න ගපොළප ිවයා් ඒ 
මුැලින්ත ගෙෝ.්ය මුැල  ිතුමරු ග න ාැ ිරයලා අැ අග්ල යගට් 

ජනතා  ැන්තන ා. ඒ නිසා ගේ ගබොරු  හැ්ැා් ෙයන්තන බැහැ. 
''ආණ්ඩුක්ර්  ය සාාා '' ිරයන එෙ අවුරුදු පහෙප, අවුරුදු 
ැහයෙප හැන  ය සාාා   ගනොග ි. ගේෙ අවුරුදු තිහෙප 

ිසතය හැන ආණ්ඩුක්ර්  ය සාාා  . ස්හය ග ලා ප අවුරුදු 
තිහිරන්ත, අවුරුදු හතිබහිරන්ත නැ ත අපප අුත් ආණ්ඩුක්ර් 
 ය සාාා   ග න ඒගේ අ  යතා   ඇති ග න්තන පුළු න්ත. ගේ 

ගේලාගේ අවුරුදු තිහ , අවුරුදු හතිබහ  සවහා ආණ්ඩුක්ර් 
 ය සාාා   හැන ා නේ, අ ංෙ , ිසනිිසැභා යිරන්ත යුතුම , හැ් 
ගෙනාප් සාධායටය   න ආොයගආ ආණ්ඩුක්ර්  ය සාාා   

සාැන ගලස ි ් ලා සිටිමින්ත, ්ග   ්න සා ් පය නි් ෙයන ා. 
 

[பி.ப. 5.25] 
 

ගරු ෙි ල්වාගනම් තිලකරාජා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ைெில்வொகனம் திலகெொஜொ) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
தகௌெவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, 

பிெததெ அபிவிருத்தி அமைச்ெின் குமறநிெப்பு ைதிப்பீடு பற்றிெ 
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පා්ධලිගේන්තතුම  

விவொதத்தில் உமெெொற்றுவதற்கு வொய்ப்பளித்தமைக்கொக 

உங்களுக்கு நன்றி ததொிவித்துக்தகொள்கின்தறன். குறிப்பொக 

இந்தப் பிதெெமண ைீதொன விவொதம் இன்று பொெொளுைன்றத்தில் 

எடுத்துக்தகொள்ளப்படுவதத ஒரு ெிறப்பொன அம்ெதைன்று நொன்  

நிமனக்கின்தறன். கொெணம், ஏற்தகனதவ இந்த அமைச்சுக்கு 

ஏற்பட்ட பல்தவறு  தெலவினங்கள் தைதகு ஜனொதிபதி 

அவர்களின் தெலவினத் ததொமகெிலிருந்தத தைற்தகொள்ளப் 

பட்டிருக்கின்றது. இந்த நிமலெில், அதமன நிதியீட்டம் 

தெய்கின்ற வமகெில் பொெொளுைன்றத்தில் அதற்கொன 

அனுைதிமெக் தகொருகின்ற ஒரு பிதெெமணெொக இந்தப் 

பிதெெமண அமைந்திருக்கின்றது. இந்தச் ெந்தர்ப்பத்தில் 

இங்தக எதிர்க்கட்ெி உறுப்பினர்களினொல் ஆற்றப்படுகின்ற 

உமெகமளப் பொர்க்கின்றதபொது, கடந்த கொலங்களில் 

இத்தமகெ தெலவினங்கள் எவ்வொறு தைற்தகொள்ளப்பட்டன 

என்பமத ைீள்பொிெீலமன தெய்து பொர்க்கதவண்டிெ ஒரு 

கடப்பொடு கொணப்படுகின்றது. கடந்த கொலங்களிலும் 

இவ்வொறொன பிெததெ அபிவிருத்தி அமைச்சுக்கள் இருந்தன. 

அந்த அமைச்சுக்களுக்கொன நிதிகள் எவ்வொறு மகெொளப் 

பட்டன? அத்தமகெ முமறகதளொடு ஒப்பிட்டுப் பொர்க்கும் 

தபொழுது இந்த நல்லொட்ெிெிதல இவ்வொறொன நமடமுமறகள் 

பொெொளுைன்றத்திற்குச் ெைர்ப்பிக்கப்பட்டு, விவொதிக்கப்பட்டு 

பொெொளுைன்றத்தின் அனுைதி தபறப்பட்டு தெலவினங்கள் 

தைற்தகொள்ளப்பட தவண்டுதைன்ற எத்தனிப்புக்கள் வெதவற் 

கத் தக்கதொகக் கொணப்படுகின்றது.  

1994ஆம் ஆண்டு கொலப்பகுதிெில் அப்தபொமதெ ஜனொதிபதிெொக 

இருந்த ெந்திொிகொ அம்மைெொர் அவர்கள், ததொட்டப்பகுதிகளில் 

வீடமைப்பதற்தகன, அைெெொகிவிட்ட ைமலெக ைக்கள் 

முன்னணிெின் முன்னொள் தமலவர் ெந்திெதெகென் அவர்களின் 

தமலமைெிதல ஓர் அமைச்ெிமன உருவொக்கினொர். அந்த 

அமைச்சு பின்னர் ததொட்ட உட்கட்ட மைப்பு அமைச்சு எனப் 

தபெர் ைொற்றம் தெய்ெப்பட்டது. இவ்வொறு 

தெெற்பட்டுக்தகொண்டிருந்த அவ்வமைச்சு 2005ஆம் ஆண்டு 

ைஹிந்த ெொஜபக்ஷ அவர்கள் ஜனொதிபதிெொகத் 

ததொிவுதெய்ெப்பட்டதன் பின்னர் தபொதுவொக, ததெ நிருைொண 

அமைச்சு என்ற அமைச்ெின் கீழ் ஒரு பகுதிெொகக் தகொண்டுவெப் 

பட்டது. தபருந்ததொட்டப் பகுதிகமள அபிவிருத்தி 

தெய்வதற்தகன, அங்தக வீடமைப்மப உருவொக்குவதற்தகன, 

அங்தக உட்கட்டமைப்பு தவமலகமள தைற்தகொள்வதற்தகன 

உருவொக்கப்பட்டிருந்த அந்த அமைச்சு படிப்படிெொக ைொற்றம் 

தெய்ெப்பட்டு, இறுதிெொக 2009ஆம் ஆண்டு அத்தமகெ ஓர் 

அமைச்மெதெ இல்லொைலொக்கிெ  ஒரு சூழ்நிமலதொன் இந்த 

நொட்டில் இருந்தது. பின்தங்கிெ ைக்களுக்கு அபிவிருத்தி 

நடவடிக்மககமள தைற்தகொள்வதற்கு அவெிெைொனதொக இருந்த 

ஓர் அமைச்சு இல்லொைல் தெய்ெப்பட்ட வெலொறுதொன் அந்தக் 

கொலத்திதல இருந்தது. அதற்குப் பதிலொக, 'வடக்கின் வெந்தம்’ 

என்ற திட்டத்மத உருவொக்குகிதறொம்; ‘கிழக்கின் உதெம்’ என்ற 

திட்டத்மத உருவொக்குகிதறொம்; ‘புபுது தவல்லஸ்ஸ’ என்ற 

திட்டத்மத உருவொக்கி ஊவொமவ வளர்ச்ெிெமடெச் 

தெய்கிதறொம்; ‘கந்துெட்ட உதொன’ என்ற திட்டத்மத உருவொக்கி 

ைமலநொட்மட அபிவிருத்தி தெய்கிதறொதைனக் கூறினொர்கள். 

‘கந்துெட்ட உதொன’ என்ற திட்டத்தின்கீழ் தபருந்ததொட்ட 

ெமூகம் தைம்படுத்தப்படுதைன்ற வொதத்மத முன்மவத்து, அந்த 

ைக்களுக்கொக உருவொக்கப்பட்டிருந்த அமைச்மெதெ 

இல்லொைலொக்கிெவர்கள்தொன் இன்று பிெததெ அபிவிருத்தி 

அமைச்சு ெம்பந்தைொக தபசுகின்றொர்கள். அத்தமகெ 

அபிவிருத்தித் திட்டங்களின்கீழ், வடக்கின் வெந்தத்மததெொ 

கிழக்கின் உதெத்மததெொ எங்களுக்குக் கொணக்கிமடக்க 

வில்மல; அதததபொல ைமலநொட்டிலும் எந்த எழுச்ெிமெயும் 

கொணக்கிமடக்கவில்மல.  

ஆனொல், அவ்வொறு இல்லொைல் தெய்ெப்பட்ட தபருந் 

ததொட்ட உட்கட்டமைப்பு அமைச்ெொனது இன்று நல்லொட்ெி 

அெெொங்கத்தின் கீழ் அந்த ைக்களுக்குப் புதிெ கிெொைங்கமள 

உருவொக்குகின்ற அமைச்ெொக, ைமலநொட்டு புதிெ கிெொைங்கள், 

உட்கட்டமைப்பு வெதிகள் ைற்றும் ெமுதொெ அபிவிருத்தி 

அமைச்சு என்று தைன்மைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ததொமல 

தநொக்குத் திட்டத்மத முன்மவக்கின்ற ஓர் அமைச்ெொக புதிெ 

வடிவத்ததொடு இெங்குகின்றது; அதுவும் ஒரு பிெததெ 

அபிவிருத்தி அமைச்சுதொன். ததற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சு 

தபொன்று தவவ்தவறு அமைச்சுகள் இப்தபொது உருவொக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன. எனதவ, இந்த பிெததெ அபிவிருத்தி 

அமைச்ெின் தவமலத்திட்டத்திற்கொக இப்தபொழுது முன்மவக் 

கப்பட்டிருக்கின்ற தெலவினத்துக்கொன ததொமக விைர்ெனத்துக் 

குட்பட்டொலும்கூட, அதற்கொன அங்கீகொெத்மதப் தபறுவதற்கு 

அதுபற்றிப் பொெொளுைன்றத்தில் விவொதிக்கப்பட்டு முடிதவடுப்ப 

தற்கொன ஒரு கலொெொெம் உருவொக்கப்பட்டிருக்கின்றது .  

இதற்கு முந்திெ அெெில் தபொருளொதொெ அபிவிருத்தி 

அமைச்சு ஒன்மற உருவொக்கி மவத்துக்தகொண்டு பொெொளு 

ைன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற பன்முகப்படுத்தப் 

பட்ட நிதிெிமனக்கூட அதனூடொக தைற்தகொள்ளப்பட 

தவண்டுதைன்ற நிபந்தமன விதிக்கப்பட்டிருந்த கொலம்தொன் 

இருந்தது. அந்தக் கொலம் ைொற்றப்பட்டு இப்தபொழுது 

பொெொளுைன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற 

பன்முகப்படுத்தப்பட்ட வெவு தெலவுத்திட்ட நிதிெிமனக்கூட 

tender அறிவித்தல் மூலைொக தெலவிடப்பட தவண்டும் என்ற 

நிதி மகெொளுமக முமறமைதெொன்று  தகொண்டுவெப் 

பட்டிருக்கின்றது. அந்தவமகெில் இதுதபொன்ற குமறநிெப்புப் 

பிதெெமணகள் பொெொளுைன்றத்தினூடொக நிமறதவற்றப் 

படுவமத நொங்கள் வெதவற்கின்தறொம். அதததபொல இந்தப் 

பிெததெ அபிவிருத்தி அமைச்சும் அதனது எதிர்கொல 

தவமலத்திட்டங்களில் எல்லொப் பிெததெங்களிலும் அபிவிருத்தி 

நடவடிக்மககமள முன்தனடுப்பதற்கு நடவடிக்மககமள தைற் 

தகொள்ள தவண்டுதைன்று தகட்டுக்தகொண்டு, இந்த உமெ 

ெிமன ஆற்றுவதற்கு வொய்ப்பளித்தமைக்கு ைீண்டும் நன்றி 

கூறி, விமடதபறுகின்தறன்.  
 

[අ.භා. 4.50] 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි, ිසග ේෂ්ඨගයන්ත් ොයටා 
ගැෙ  අැ ිස ාැයප ල  ගෙගයන ා. ්රධාන   ගයන්ත්, ෆී් ඩ් 
්ා්ධෂ්ඨ්  සයත් ගෆොන්තගසේො ්ැතිතුම්ාග  ්රාගද්ය ය සං ්ධධන 

අ්ාතයාං ය සවහා පරිපූයෙ ඇසාතගේන්තතුම ්ිනන්ත මුැ්  ග න්ත 
ිරී් සවහා ිස ාැ ගෙගයන ා. ඒ  ාග ්, නිෂ්ඨාපාැන බදු (ිසග ේෂ්ඨ 
ිසකරිසධාන) පනත යපගත් නිය්ය ිළිබබව  සාේ.ාා ෙයන ා.  

්් මුලින්ත් ිරයන්තනප ඕනෑ, ්ර්ාැ ග ලා ගහෝ ්රාගද්ය ය 
සං ්ධධන අ්ාතයාං යප -අග්ල  රු අ්ාතයතුම්ාප- ්රතිපාැන 
ග න්ත ෙය දී්ප ෙපයුතුම ිරී් එෙ පැත්තිරන්ත අ ය ෙයන බ . 
ග්ොෙැ,  එගහ් නැත්නේ, ගේ අවුරුද්ැ එතුම්ාප  ත ෙයන්තන 

සිද්ධ ග න්තගන්ත, ්රතිපාැන නැති - ඇ්තිේ ඇති අ්ාතයාං යෙ 
ඇ්ති යගය  හැටියපි.  ්ධෂ්ඨය අ සාන ග න්තන ෙලින්ත ගහෝ 
එතුම්ාප ්රතිපාැන ග න්ත ිරී්  ටින්තගන්ත ඒෙ නිසාි.  

එතුම්ාග  අ්ාතයාං ය  ැසට් ෙයන්තගන්ත ගේ අවුරුද්ගද් ්ා්ධතුම 
්ාසගආ 18  ැනිැා. හැබැි, එතුම්ාප ඒ අ්ාතයාං ය සවහා 
්රතිපාැන ලබා  න්තන අ්ාතය ්ණ්ඩල සන්තගද් ය  ිරිරිපත් 

ග ලා ඒෙ අුව්ත ග න්තගන්ත ගේ අවුරුද්ගද්  ජූලි ්ාසගආ 11 
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[ රු  ්ි්  ා නේ තිලෙයාජා  ්හතා] 



101)  සැ්ලතැේබ්ධ  20  

 ැනිැා. අ්ාතයාං ය  සාාාිළත ෙයලා, ඒ අ්ාතයාං ය සවහා 

අ  ය පුනයා ්ධතන ිසයැේ සහ ්රා ධන ිසයැේ ලබා ගැන්තන ්ාස 
හතයෙප  ැඩි ොලය   ත ග ලා තිගබන ා. ඒෙ අැ ත්ි 
පා්ධලිගේන්තතුමගේදී ිස ාැයප  න්තගන්ත.  ඇ්ති යගය  හැටියප, -
්රාගද්ය ය සං ්ධධන අ්ාතය යයා හැටියප- එතුම්ා ග්ොෙ ැ 

ෙයන්තගන්ත?  ඊළඟප බයපතළ ්ර ානය ග න්තගන්ත, අ්ාතය යගය  
හැටියප එතුම්ාග  තිගබන   කී්ි. ගේ අවුරුද්ැ අ සාන 
ග න්තන ත  තිගබන්තගන්ත ්ාස තුමන  ප්ටි. අැ  අිළ  ගේ 

ොයටය  ැන ොා ෙයන ා, ත  ්ාස ගැෙිරන්ත ඊළඟ අය  ැය 
ිරිරිපත් ෙයන ා. ඒ අය  ැගයන්ත එතුම්ාග  අ්ාතයාං යප 
ිසකර්ත් පරිරි මුැ්  ග න්ත ිරී්  ගෙගයි ිරයා ්් ිස ා ාස 

ෙයන ා. නමුත්, ඇ්තිෙේ හැදීගේ, ඇ්තිෙේ ්රියාත්්ෙ ිරීගේ 
ිසැයාත්්ෙ පැන්  ගනොග ි, ිතා් ත්් අිසකර්ත් පැන්කුි 
ග්හි තිගබන්තගන්ත. ්් ඒෙප සයල උැාහයටය  ිරයන්තනේ. 

්ග  ්තෙය නි ැරැරි නේ,  ත  ගෙොපස  අඩු ග ලා ත්ි, 
ග්තුම්ාග  ගේ අ්ාතයාං ය ''්රාගද්ය ය සං ්ධධන අ්ාතයාං ය'' 
බ ප පත් වුගණ්. ''්ධය්'' ිරයලා ගහෝ ගේෙප එෙතුම ග ලා ත  
ගෙොපස  තිබුටා. [බාධා ිරී් ] පසාගසේ  නැ ත එෙතුම වුටාැ?  

පුම ිවය ොලගආ ගේ යජගආ ිඩේ අ්ාතය යයා හැටියප 
ෙපයුතුම ෙයපු එේ.ග .ඒ.ඩී.එසා. ගුට ්ධධන අ්ාතයතුම්ා 
අභා ්රා්ලත වුටා. ඒ  ැන අප ෙන ාටු වුටා. එතුම්ා ග ුවග න්ත 

ග ෝෙ ගයෝජනා ගේ සභාගේදී  සිද්ධ වුටා. එතුම්ා ෙපයුතුම ෙළ  
ිඩේ ිසෂ්ඨයත්, ්රාගද්ය ය සං ්ධධන අ්ාතයාං ය  ාග  යප පුයා්  
පැතිරුණු ැැ ැන්තත ිසෂ්ඨය . ැැන්ත ඒ ිඩේ සේබන්තධ ිසෂ්ඨය ිටු 

ෙයන්තගන්ත ෙවුැ? ඒ, සං්ායෙ සං ්ධධන හා ්රිසාතියානි ආ මිෙ 
ෙපයුතුම අ්ාතය සහ ිඩේ අ්ාතයතුම්ා හැටියප ගජෝන්ත අ්යතුමං  
ඇ්තිතුම්ාි. යගට් ැැ ැන්තත ිසෂ්ඨයන්ත ්ර්ාටය  ග ුවග න්ත එෙ 

ඇ්තිතුමග්  ෙපයුතුම ෙයන ා.   

්් ගේ පැහැරිලි ෙයන්තගන්ත ග්හි තිගබන ග නසාේ  ැනි. 
්් ැන්තගන්ත නැහැ, සයත් ගෆොන්තගසේො ්ැතිතුම්ාග  අ්ාතයාං ය 

ිසෂ්ඨයන්ත හැටියප ගෙොි ආොයයප ගබරිලා තිගබන ාැ ිරයලා. 
නමුත්, අවුරුද්ැෙප ආසන්තන ොලය  යනතුමරු එතුම්ාප ්රතිපාැන 
ග න්ත ග න්තගන්ත නැහැ. ිසෂ්ඨයන්ත ගබදීගේ ිසැයාත්්ෙ ක්ර්ගේැය  
ගනොග ි ග්හි තිගබන්තගන්ත. මූලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි, අග්ල 

උසසා අධයාපන හා ්හා්ා්ධ  ඇ්තිතුම්ා ින්තන ා. එතුම්ා උසසා 
අධයාපන හා ්හා්ා්ධ  අ්ාතය සහ පා්ධලිගේන්තතුමගේ 
සභානායෙතුම්ා හැටියප ෙපයුතුම ෙයන ා. ිස ා ිසැයාලයි 

්හා්ා්ධ ි  ත්තා් , ''ෆැන්තපා සහ ්ඩ් ා්ධඩ්ය  ා ග . එේ 
සේබන්තධයි ගේ  ගෂ්ඨේත්ර ගැෙ අතය තිගබන්තගන්ත. ිස ා ිසැයාල 
ශිෂ්ඨයගයෝ පාය අ හිය ෙයලා picket  ෙයන ගෙොප ිසතයි, 

්හා්ා්ධ  සහ ිස ා ිසැයාල සේබන්තධ ග න්තගන්ත. ඔබතුම්ාග  
අ්ාතයාං  ල සේබන්තධය තිගබන්තගන්ත ඔය ොයටගආදී ිසතයි. 
්හා්ා්ධ  - ිස ා ිසැයාල. පාග්ධ picket ෙගළොත් ිසතයි ඒ 

අ්ාතයාං  ගැෙ සේබන්තධ ග න්තගන්ත. ්රිසාතියානි ආ මිෙ 
ෙපයුතුමි, ිඩේ අ්ාතයාං යි, සං්ායෙ අ්ාතයාං යි එෙ 
අ්ාතය යයකුප තිගබන ා. එගහ් තිගබන ිසප ්රාගද්ය ය 
සං ්ධධන අ්ාතයතුම්ාග  අ්ාතයාං යප ි ය පායන්තගන්ත අැ ත්ි.  

මුලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි, ග්ගත  පා්ධලිගේන්තතුම 
ිතිහාසගආ අිළ ැැෙපු ්රියා ලියත් ගේේ ත්ි. අිළ මීය ප ෙලින්ත 
ගේ පා්ධලිගේන්තතුමගේදී ැැ ො ෝධය භායය  ගනෝ ැති 

ඇ්ති රු. ගත්ගයන භාෂ්ඨාග න්ත ිරයන ා නේ ය ැඩ  නැති 
ඇ්තිය ිරයන එෙගන්ත. අ්ාතයාං  නැති ඇ්ති රු, ිසෂ්ඨය  නැති 
ඇ්ති රු හිටියා. ්ප ්තෙි ්්ධිසන්ත සි්  ා ්ැතිතුම්ාත් ගේ 

පා්ධලිගේන්තතුමගේ ිසෂ්ඨය  නැති ඇ්ති යගය  හැටියප හිටියා. ඒ 
නිසා එතුම්ා හිතා  ත්තා එතුම්ාප ඕනෑ් තැනෙප පනින්තන 
පුළු න්ත   ඕනෑ් තැනෙ යන්තන පුළු න්ත  ඕනෑ් අ්ාතයාං යෙ 

ඕනෑ ගැය  ෙයන්තන පුළු න්ත ිරයලා. ිසෂ්ඨය  නැති ඇ්තිේ 

ත්ි ිසෂ්ඨය. අැපත් ඒෙ එගහ්්ගන්ත. ්් ිරයන්තගන්ත ඒෙි. 

ගේෙ ඔබතුම්න්තලාග  ගපෞද් ලිෙ ්ර ානය  ගනොග ි. 
අ්ාතයාං  ගබැන ිසප ග්ොෙ  හරි ිසැයාත්්ෙ පැන්  තිබිය 
යුතුමි. සේබන්තධය  නැති අ්ාතයාං  දුන්තනා් ඒෙ ඒ 
අ්ාතය රුන්තපත් බය . ගපෞද් ලිෙ ත් අිළ  ඒෙ ැන්තන ා.  

ගපොදු  යාපාය ිළිබබව ොයෙ සභා   ාග  තැන්ත ල ිස්ුමේ 
ෙයන ිසප ස්හය අ්ාතය රුන්තග  ්ැරිහත්වී් අ  යි, ිසෂ්ඨය  
හැටියප. එෙ ඇ්ති යගයකුප ඒ ිසෂ්ඨයය අධයයනය ෙයලා, 

තිගබන ආයතන බලලා, ආයතන ල ෙපයුතුම බලලා ගසොයා 
බලන්තන තියා ඒ ආයතන ලප යන්තන ත් ග ලා   නැහැ. 
ග්ොෙැ, ඒ ා ඒ තය්ප පැතිරුණු ඒ ාි. ග ොඩ  ආයතන එෙ 

තැනෙ ගැෙෙ ග ොඩ  ැහිලා තිගබන ා. ගේෙ ත්ි තිගබන 
 ැපු . ග්ොන පැන්ිරන්තැ ඒ අ්ාතයාං  ලප ිසෂ්ඨයයන්ත ග න්ත 
ිරී්, නේ ිරී් ෙය තිගබන්තගන්ත? ඒ ාප එෙ ්රියා ලිය  තිබිය 

යුතුමි. මූලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි, ස්හය යප ල 
අ්ාතයාං  ල ඇ්ති රු ්ාරු ග න ා, ඇ්ති රු පත් ග න ා. 
නමුත් ඒ අ්ාතයාං ය සාථියි. ඒ අ්ාතයාං  ල නේ හැරිලා 
තිගබන්තගන්ත්, ිසෂ්ඨයයන්ත හැරිලා තිගබන්තගන්ත්, ආයතන හැරිලා 

තිගබන්තගන්ත්, මුැ්  ්රතිපාැන ග න්ත ග න්තගන්ත් යේිරසි 
ිසැයාත්්ෙ පැන්  අුව ි. එතගෙොප ජනතා  ඒ ආයතනය 
ැන්තන ා  ඒ අ්ාතයාං ය ැන්තන ා.  

උැාහයටය  ිසකරයප අැ අිළ ගපොදු  යාපාය ිළිබබව ොයෙ 
සභාගේදී සගතොස ආයතනගආ ිස්ුමේ ෙළා. ඒ ආයතනගආ ස්හය 
 ුව - ගැුව  ැන අහන ිසප ිරේ ා, ඒ ා මීය ප ෙලින්ත සමූපොය හා 

අභයන්තතය ග ගළව අ්ාතයාං ය ප අිති  තිබුගණ්, ැැන්ත ඒ files 
ගසොයා  න්තන නැහැ ිරයලා. ග්ොෙැ, ඒ ා අසාාාන ත ග ලා. 
අ්ාතයාං  ්ාරු ග න ිසප filesත් ්ාරු ග න ා  නිලධාරිුවත් 

්ාරු ග න ා. එතගෙොප ග න්තගන්ත යාජය ආයතන ල, යජගආ 
ගැපා්ධතගේන්තතුම ල අඛ්ණ්ඩතා  බි ගවන එෙි. අඛ්ණ්ඩතා  
බිඳුටා්   කී්ත් බි ගවන ා මූලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි. 

ගේෙ බයපතළ ්ර ානය .  

 රු සයත්  ගෆොන්තගසේො ඇ්තිතුම්නි, ්් ඔබතුම්ාග  
අ්ාතයාං ය සේබන්තධගයන්ත ගනොග ි ිරයන්තගන්ත. ගපොදුගේ් 
තිගබන  ැපු   ැනි ්් ිරයන්තගන්ත. ඒ ිසෂ්ඨයයන්ත ගබදීගේදී සහ 

ිසෂ්ඨයයන්ත ලප   කී් ගබදීගේදී ිසැයාත්්ෙ බ   තිබිය යුතුමි. 
්් ගපෞද් ලිෙ ත් ැන්තන ා  රු සයත් ගෆොන්තගසේො 
අ්ාතය යයා  ාග  ගෙගන  ිස ාල ෝධය භායය  ෙයන්තනප 

පුළු න්ත ගෙගන  ිරයලා. නමුත් එතුම්ා  ාග  ගෙගනකුග  
ෝධය භායය අැ සී්ා වුණු සා භා ය  තිගබන ා. අැ ත්ි 
එතුම්ා  පත්වී් ලබලා ්රතිපාැන ලබන්තගන්ත. ඒගෙන්ත ග්ලන්තගන්ත 

ග්හි තිගබන අිසැයාත්්ෙ භා ය සහ සැලැසා්  නැතිේි. 
සැලැසා්  නැතිෙග්න්ත  ත්ි ගේ අවුරුද්ැ අ සාන  නතුමරු 
ඔබතුම්ාග  අ්ාතයාං යප ්රතිපාැන ග න්ත ෙයන්තනප ගනොහැිර 

වුගණ්. ්රාගයෝිවෙ  අිළ ැන්තන ා, අ්ාතයාං ය  හැගැන්තගන්ත අය 
 ැයප පුම  නේ ඒ සවහා ්රතිපාැන ග න්ත ෙයන්තගන්ත ග්ගහ් 
ත්ි ිරයලා. ඒෙ ගනොග ි  ැපු . ගේ ්රතිපාැන ග න්ත 
ෙයන්තනප යන ොලය සේබන්තධගයුවි  ැපු  තිගබන්තගන්ත. ්් 

ගේ ්රතිපාැන ල සා භා ය  ැන ටිෙ  බැු ා. ඒ ාින්ත 
ග්ොන ා ත් ෙයන්තන පුළු න්ත ගැය  නේ නැහැි ිරයලාි 
ග්ලන්තගන්ත. ගේ ග න්ත ිරීේ ෙයලා තිගබන ආොයය රිහා බැු ා් 

අ්ාතයාං යෙප තියා යජගආ ගැපා්ධතගේන්තතුම ෙප, යජගආ 
සා්ානය සංසාාා ෙප, ්ණ්ඩලයෙප ත් ෙයන්තන පුළු න්ත ගද් ්  
ගේ අ්ාතයාං යප ෙයන්තන පුළු න්ත ් ට්ප්  තිගයිැ ිරයලා ්ප 

හිගතන්තගන්ත නැහැ. ඒෙ ඔබතුම්ාප භායි. නමුත් ්ර ානය 
තිගබන්තගන්ත, අවුරුද්ැප් ග් ැනි තත්ත් ය  නේ තිගබන්තගන්ත 
ඒගෙන්ත ග්ලන්තගන්ත ගනොහැිරයා  වී්ි. මූලාසනාරූඪ  රු 

්න්තත්රීතුම්නි, ගේෙ සා්ානයගයන්ත අ්තෙ ග න්තනප පුළු න්ත 
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පා්ධලිගේන්තතුම  

ගැය  ගනොග ි ගන්ත. ග න ගැය  නේ අ්තෙ වුටා ිරයන්තන 
පුළු න්ත. නමුත්, ිසෂ්ඨය  සහිත ඇ්ති යගය  නේ ෙයලා, ඒ 
අ්ාතය යයාප අ  ය ෙයන ්රතිපාැන ග න්ත ෙයන්තන ්ාස 

හතය  ්ර්ාැ ග ලා තිගබන ා නේ එය අ්තෙ වී්  ිරයා 
ිරයන්තන බැහැ.  

 රු සයත් ගෆොන්තගසේො අ්ාතයතුම්නි, ැැන්ත අපප අහන්තන 

තිගබන ්ර ානය ත්ි ඔබතුම්ා ඇ්ති යයා හැටියප ගේ ්ාස 
හතග්ධ ග්ොන ාැ ෙ ගළේ ිරයන එෙ. ්රතිපාැන ග න්ත  න්තගන්ත අැ 
නේ ඔබතුම්ාප ගේ ්ාස හතග්ධ ෙයන්තන පුළු න්ත වුගණ් 

ග්ොන ාැ? ඇත්තප් ආණ්ඩු   හැටියප ඒ  ැන ඔබතුම්න්තලා 
ල.ජා ප පත් ග න්තන ඕනෑ. ගේෙි ඇත්ත ොයටා . ්් ගේ 
 ැන  ැඩිය ොා ෙයන්තන බලාගපොගයොත්තුම  න්තගන්ත නැහැ. ගේ 

්රතිපාැන ග න්ත වුගණ් නැත්නේ, යිසෂ්ඨය  ඇති, මුැ්  නැති, 
අවුරුද්ැ  සේපූ්ධට වුණු ඇ්තිය ිරයා ඔබතුම්ා ත  ගපොඩ්ගඩන්ත 
 ා්ධතා   තියන ා. අැ ගේ ්රතිපාැන ග න්තවී් නිසා ඔබතුම්ා 
ඒගෙන්ත ගබ්රුටා. ඒෙ ත්ි ්ප ගේ  ැන ිරයන්තන තිගබන්තගන්ත. 

ගේ දු්ධ ලතාග න්ත ගපන්ත න්තගන්ත ආණ්ඩුගේ ගනොහැිරයා  සහ 
ගනොසැලිර් ග්  තය්ි. ඇ්ති යගයකුප සලෙන්තගන්ත ග්ගහ් 
නේ, අ්ාතයාං  ලප සලෙන්තගන්ත ග්ගහ් නේ, නි ාස ැස 

ල ෂ්ඨය, රැිරයා ැස ල ෂ්ඨය, නි ාස පන්තල ෂ්ඨය  ැනි  ැඩ 
ිළිබග ළ ්   ැන ග්ොන ොාැ? ඒ ා අ්ාතයාං  ලින්ත 
ප් ගලහාප යන ෙපයුතුම ගන්ත.  

අප ැන්තන ා, එ සත් ජාතිෙ ප ෂ්ඨගආ ගබොගහෝ ඇ්ති රු, 
්න්තත්රී රු පුම ිවය ොලගආ ාන්තැ  යාපායය -්හ ්ැති යටය, 
ජනාකරපති යටය ිරයන සිය් ල-  ෙගළේ රැිරයා ැස ල ෂ්ඨය 

ගපන්ත ලා බ . ඒ නිසා අැ ඔබතුම්න්තලාප  ්ප යන්තන බැරි 
තත්ත් ය  උැා ග ලා තිගබන්තගන්ත. ඒ ග්ොෙැ? යරැිරයා ැස 
ල ෂ්ඨය ගෙෝ?ය ිරයා ජනතා  අහන ා. ිසග ේෂ්ඨගයන්ත තරුට 

තරුණියන්ත අහන ා, යඅය අප ගෙොඩි ැ්පු, රැසාවීේ තියපු, සාේ.ාා 
ෙළ, ෙැන්ත සින්ත ිවය රැිරයා ැස ල ෂ්ඨගආ  ැඩ ිළිබග ළ ගෙෝ?ය 
ිරයා. ග්ොෙැ, ඒ ා එගහ්  ැඩ ිළිබග ළ  නැති , නිෙේ උඩින්ත 
ගපන්ත පු සපන්ත පාධ. ගේ ිසෂ්ඨයය  තිගබන ඇ්ති යගයකුප මුැ්  

ග න්ත ග න්තගනත් අැ නිසා ඒ ාප  ැඩ ිළිබග ළ  නැති බ  
ගහොවප් ගපගනන ා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ්න්තත්රීතුම්නි, ඔබතුම්ාප ත  ිසනාඩි ගැෙ  තිගබන ා.  

 

ගරු සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගහොවි, මූලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි.  

ඊළඟප, අැ ගේ සාේ.ාා ප ල  ග ලා තිගබන VAT එෙ 
සේබන්තධගයන්ත ්් ිසග ේෂ්ඨගයන්ත ය්  ිරයන්තන ඕනෑ. 

ඔබතුම්න්තලා VAT එෙ පන ලා යේ මුැල  බලාගපොගයොත්තුම 
ග න ා ගන්ත. නමුත්, ඔබතුම්න්තලාප ්ා ිරයන්තගන්ත VAT එෙ 
පන න්තගන්ත නැති , ඒ මුැල ගහොයන්තන පුළු න්ත ක්ර් ඕනෑ තයේ 
තිගබන ා ිරයාි . ඔබතුම්න්තලා ඒ ක්ර් ඔ ගෙෝ අතහැයලා, ඒ ා 

ග න් ිසකුටලාි තිගබන්තගන්ත. ්් උැාහයටය  ිරයන්තනේ. 
 ාහන ලියා පරිංචි ෙයන ගෙොප,  ාහනයෙ  ා්ධිකෙ බලපත්රය -
ආැායේ බලපත්රය-  න්තන යන ගෙොප  ායු ිසග්ෝ්න පී ෂ්ඨටය -

දුේ test එෙ- ෙයන්තන ඕනෑ. ගේ ිසකරයප බලපත්රය  න්තන, ිවය 
අවුරුද්ගද්   ාහන 4)8,000  ප්ට ලියා පරිංචි ෙය තිගබන ා. 

ගේ පී ෂ්ඨටගයන්ත එන ්රතිපාැන ්ර්ාට ගයන්ත ආණ්ඩු ප අහිමි 

ග ලා තිගබන ්ර්ාටය රුිළය්  බිලියන 1.5  -මිලියන 1,500 - 
ග න ා. ග්ොෙැ, ගේ ෙපයුත්ගතන්ත ආණ්ඩු ප ලැගබන්තගන්ත 
සියයප 10ි. ඒ ිරයන්තගන්ත, ආණ්ඩු ප ලැගබන ආැාය් ල ෂ්ඨ 
101ි. ිතිරි ටිෙ ඔ ගෙෝ  යන්තගන්ත ොපැ? ිතිරි සිය  ු මුැ්  

යන්තගන්ත ගපෞද් ලිෙ ස්ා ්ෙපි. ඒ  ාග ් ඒ දුේ පී ෂ්ඨා  
නි ැයරි  ගෙරු ාැ, නැද්ැ ිරයා ැන්තගනත් නැහැ. තැන්ත තැන්ත ල 
දුේ පී ෂ්ඨට ්ධයසාාාන ිළහිටු ලා තිගබන ා.  ාහනයෙ 

ආැායේ බලපත්රය  න්තන නේ අනි ා්ධයගයන්ත් දුේ පී ෂ්ඨා  
ෙයන්තන ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි, ්න්තත්රී යගය  ිරයලා 

ඔබතුම්ාග   ාහනයප ත්, ඇ්ති යගයකුග   ාහනයප ත් 
නිෙේ ආැායේ බලපත්රය  න්තන බැහැ. යආැායේ බලපත්රය  න්තන 
නේ දුේ පී ෂ්ඨා  ෙය ග න එන්තනය ිරයා ිරයන ා. දුේ පී ෂ්ඨා  

ිරී් අනි ා්ධයි. ගපොඩි ්ැිකන්ත එෙ  හි ෙයලා ගේ දුේ 
පී ෂ්ඨා  යජගයන්ත ෙයන ා නේ අවුරුද්ැෙප යජයප රුිළය්  
මිලියන 1,500ෙ -බිලියන 1.5ෙ- ආැාය්  ලබා  න්තන පුළු න්ත. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ්න්තත්රීතුම්නි, ඔබතුම්ාග  ොලය අ සානි. 

  
ගරු සුනිල් හඳුන්වනත්ති ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ැැන්ත ගේ දුේ පී ෂ්ඨාග න්ත යජයප හේබ  න්තගන්ත රුිළය්  
ල ෂ්ඨ 101ි. ඒ ඇි? ලැගබන මුැලින්ත සියයප ැහයි ගන්ත, හේබ 

 න්තගන්ත. ඒ මුළු මුැලින්ත සියයප 90   ගපෞද් ලිෙ ස්ා ්ෙප 
යන ා. ගේ ෙපයුත්ත ගැන්තගන  ැ්ලා යජයප ෙයන්තන පුළු න්ත 
 ැඩ . ඇි ඒෙ ගනොෙයන්තගන්ත? ග්ොෙ ැ තිගබන ්ර ානය?  

යජයප එන්තන තිගබන ආැාය් එිබයප යන්තනි, ජනතා ග න්ත 
 න්තන තිගබන ගද් ගබ් ල මිරිෙලා  න්තනි ගන්ත, 
තමුන්තනාන්තගසේලා පාය ්  හැා තිගබන්තගන්ත. ඒ නිසා ්් 
ිරයන්තගන්ත VAT එෙ ජනතා ග  ිළප පප න්තගන්ත නැති  ඕනෑ 

නේ ආැායේ ගහොයන්තන පුළු න්ත ක්ර් ඔබතුම්න්තලාප තිගබන බ ි.  
ග්ොෙැ, ගේ දුේ පී ෂ්ඨා  අනි ා්ධයගයන්ත් ෙයන්තන ග න ා 
ගන්ත. ත්න්තප  ාහනය  තිගබන ා නේ, ඒ  ාහනගආ ආැායේ 

බලපත්රය  න්තන දුේ පී ෂ්ඨා  ෙය  න්තන් ග න ා. ඇි ඒෙ 
යජගයන්ත ගනොෙයන්තගන්ත? ඒ ්ා්ධ  ලිහා ැ්ලාි තිගබන්තගන්ත. ්් 
ගේ ිරේගේ එෙ උැාහයටය  ිසතයි.  

ඔබතුම්න්තලා ්ැැ ගපයරි  යන අහිංසෙ ජනතා  ග ුවත් 
නැ ත  තා   ගේ VAT එෙ එෙතුම ෙයන තත්ත් ය  උැා ෙය 
තිගබන ා. ඒ  ැන ිස ාැ ෙයන ගෙොප අපප ඒ  ැන ත  සාේ.ාා 

ෙයන්තන පුළු න්ත  සංග ෝධන  ෙයන්තන පුළු න්ත. ගේ VAT එෙ 
ැ්ලා ජනතා ග  ගබ් ල මිරිෙන්තන එපා, යජයප ආැායේ ලබා 
 න්තන පුළු න්ත ක්ර් තිගබන ා, ඒ ා අතහැය තිගබන ා ිරයන 
ොයටයි ්ප අ ධායටය ෙළ යුතුම  තිබුගණ්. මූලාසනාරූඪ 

 රු ්න්තත්රීතුම්නි, ්ප ොා ෙයන්තන ොලය ලබා දුන්තනාප 
ඔබතුම්ාප ගබොගහෝ  සාතුමතිි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළඟප,  රු ්හින්තැ අ්යවීය අ්ාතයතුම්ා.  ඔබතුම්ාප ිසනාඩි 
4ෙ ොලය  තිගබන ා. 
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ගරු ෙහින්ද අෙරවීර ෙහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සැංවර්ධාන අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைெவீெ - கடற்தறொழில் ைற்றும் நீெக 

வளமூல அபிவிருத்தி அமைச்ெர்) 

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

මූලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි, ්ප ොා ෙයන්තන ිසනාඩි 4ෙ 
ප්ට ොලය  ත්ි තිගබන්තගන්ත, ්න්තත්රී රු ගේලා   ැඩිගයන්ත 

පාිස්.චි ෙළ නිසා.  

්රාගද්ය ය සං ්ධධන අ්ාතයාං ගආ -සයත් ගෆොන්තගසේො 
ඇ්තිතුම්ාග  අ්ාතයාං  ගආ- පරිපූයෙ ඇසාතගේන්තතුම ෙපත් 
අුව්ැතිය ලබා  න්තන ත්ි අැ ගේ ගයෝජනා ිරිරිපත් ෙය 

තිගබන්තගන්ත. සා් ානයගයන්ත ගේ ිසකරගආ පරිපූයෙ ඇසාතගේන්තතුම 
ිරිරිපත් ෙයන්තගන්ත ්රාගයෝිවෙ  ඇති න  ැපු නිසා. ඒ ා 
නියාෙයටය ෙය ග න, ලබන අවුරුද්ැ ග න ගෙොප සැලිරය යුතුම 

 ැඩ ්ර්ාටය  ෙයන්තන පුළු න්ත අ්ාතයාං ය  බ ප ගේ 
අ්ාතයාං ය පත් ෙය  ැනීගේ හැිරයා  අපප තිගබන ා.  

ත  ොයටා ිරහිපය  ිළිබබව  අැ ොා වුටා. යාජය ආැාය් 

ිළිබබව , ඒ  ාග ් ජී න ිසයැ් ිළිබබව ත් ොා වුටා. ජී න 
ිසයැ් ිළිබබව  ගසොයා බලන්තන ෙමිටු   ිළහිටු ා තිගබන ා. එහි 
සා්ාජිෙයකු ිසකරයප ්් ගේ ෙරුට ිරයන්තන ෙැ් ැතිි. බඩු මිල 

අඩුි ිරයලා ෙ ැා ත් ගේ යගට් ජනතා  ිරයලාත් නැහැ. ඒ 
 ාග ් ිසරුද්ධ ප ෂ්ඨගආ ගද් පාලනඥයන්ත ිරයලාත් නැහැ. ඒෙ 
ත්ි අිළ ිසරුද්ධ ප ෂ්ඨගආ සිටිද්දීත් තිබුණු තත්ත් ය. ගේ 

අවුරුද්ගද් පුම ිවය ්ාස ිරහිපය, පුම ිවය අවුරුද්ැ සහ ඊප ගපය 
අවුරුද්ගද් ගේ ්ාස ිරහිපය ස්ඟ සංසන්තැනය ෙයන ිසප, ජී න 
ිසයැගේ අඩුවී්  තිගබන බ  ගපගනන ා. අ  ය නේ, සාධෙ 
සහිත  ඒ ෙරුණු ිරිරිපත් ිරීගේ හැිරයා  ්ප තිගබන ා. නමුත්   

්ප ඒ  ැන ිරයන්තන ග ලා  නැහැ. අැ මිල  ැඩි ග ලා 
තිගබන්තගන්ත කුකුළු ්සා ල ප්ටි. අගන  ගබොගහෝය  
ඒ ාගආ  මිල අඩු ග ලා තිගබන ා. ඒ අුව , ජී න ිසයැගේ 

අඩුවී්  ත්ි තිගබන්තගන්ත. අිළ ඒෙ ිළිබ ත යුතුම ග න ා.  මුැ්  
ඇ්තිතුම්ා ගේ  ා්ධතා  සියු ගැනාප ලබා ගැන ා නේ  ඩා 
ගහොවි ිරයලා ්ා හිතන ා. ඒ ිළිබබව  යජයප    කී්  

තිගබන ා. ග්ොෙැ, ගේ ිළිබබව  ැැුව ත් ිරීගේ අඩු බ   
ජන්ාධය තුමළත් තිගබන ා. ඒ නිසා ත්ි අපප ගේ ිසකරයප 
උත්තය ගැන්තන ග න්තගන්ත. ඇත්තප් ජී න ිසයැගේ  ැඩිවී්  

නැහැ  අඩුවී්  තිගබන්තගන්ත.  සංඛ්යාග් ඛ්න අුව  ලබා  ත් 
ගතොයතුමරු අුව  ත්ි ්් ඒ ෙරුණු  පැහැරිලි ෙගළේ. ඒ  ාග ් 
සං ්ධධනගආ නතයවී්කුත් නැහැ. ්් ඒෙත් පැහැරිලි  ිරයන්තන 
ඕනෑ.   

යජය  බලයප පත් වුටා් සං ්ධධන   ැඩ ්රියාත්්ෙ 
ෙයන්තන සා්ානයගයන්ත අවුරුදු ගැෙ , තුමන  යන ා. ැැන්ත ගේ 
යජය නතය ග ලා තිබුට සං ්ධධන  ැඩ සිය් ල් පාගහේ ආයේභ 

ෙයලා තිගබන ා. අකරගේගී ්ා්ධ , දුේරිය ්ා්ධ , ඒ  ාග ් 
අගනකුත් සං ්ධධන  යාපෘති  සිය් ග් ්  ැඩ නැ ත ආයේභ 
ෙයලා තිගබන ා ිසතය  ගනොග ි, අුතින්ත සං ්ධධන  ැඩ පපන්ත 

ග න තිගබන ා. ්ා්ධ  සං ්ධධනය ආසන ්ට්පේන්ත නැ ත 
ආයේභ ිරී්  තිගබන ා. සෑ්  ස්ෙප් රුිළය්  ල ෂ්ඨ 10 
බැිවන්ත ලබා දීලා, ිස ාල සං ්ධධන  යාපෘතිය  යප තුමළ 

්රියාත්්ෙ ග න ා.  

ඒත් එ ේ ්් ිරයන්තන ෙැ්ැතිි, අධයාපනයපත් ිස ාල 
මුැල  ගේ  ්ධෂ්ඨය තුමළ ලබා දීලා තිගබන බ . අිළ අධයාපනය 

ග ුවග න්ත ගලොකු ආගයෝජනය  ෙයන ා. ෙැබිනට් ්ණ්ඩලගආ 

සා්ාජිෙයකු ිසකරයප ්් ඒ  ැන සතුමටු ග න ා. උැාහයටය  

ිසකරයප  ත්ගතොත්, ැකුණු පළාත් සභාගේ ්රා ධන ිසයැේ සවහා 
 ා්ධිකෙ  රුිළය්  මිලියන එ ැහසා තුමන්තසියය  ගහෝ හායසියය  
ත්ි රිිවන්ත රි ප් ග න්ත ග ලා ආගේ. නමුත් ගේ අවුරුද්ගද් ඒ 
්ර්ාටය රුිළය්  මිලියන 4, 00 ැ  ා  ැඩි ග ලා තිගබන ා. 

ඒෙ ිහළ් තත්ත්ත ය . ගේ ා  ැන අිළ ොා ෙයන්තගන්ත නැහැ. 
ඒ නිසා හැ්  ගේලාගේ් '' ැඩ ෙයන්තගන්ත නැහැ,  ැඩ ෙයන්තගන්ත 
නැහැ'' ිරයන්තගන්ත  නැතුම  අිළ ඇත්ත තත්ත් ය ොා ෙයන්තන 

ඕනෑ. ඒ සියු්  ැඩ ආපුම පපන්ත ග න තිගබන ා.  ේ ්ට්පමින්ත 
ඇිසරිනගෙොප අපප ගපගනන ා, නැ තත් පාය ්  හැගැන්තන 
පපන්ත  න්තන ා   ැේ ටිෙ හැගැන්තන පපන්ත  න්තන ා  ඇළ ්  ටිෙ 

හැගැන්තන පපන්ත  න්තන ා. ආණ්ඩු   ග නසා වුටා් ෙරුණු 
ස්ාගලෝ්නය ෙයන්තන ටිෙ ැ ස  යන ා. ඒ  ාග ් ෙයපු 
 ැඩ ල අඩු පාඩු ගසොයා බලන්තන ොලය   ත ග න ා. ඒ  ත 

වුට ොලය ත්ි ඒ තිගබන්තගන්ත.  19 0, 19  , 199(, 1004 
අවුරුදු ල සිදු වුට හැ් ආණ්ඩු ග නසෙදී් ඒ ්ර්ාැය ඇති 
වුටා. හැබැි, අගන  සියු ආණ්ඩු ලප  ඩා ෙලින්ත ගේ යජය 
නැ තත් ඒ සං ්ධධන ්රියා ලිය ආයේභ ෙය තිගබන ාය ිරයන 

එෙ ් ා ිතා් පැහැරිලි  ිරයන්තන ඕනෑ.  

ඒ එ ේ ආැායේ  ැඩි ෙය  ැනී් සවහා ෙපයුතුම ෙය 
තිගබන ා. ුමයා බදු ආැාය් ිස ාල ්ර්ාටයිරන්ත  ැඩි ග ලා 

තිගබන ා. ඒෙ අපප අහිමි ග ්.් ආැාය් . ඒෙ පුම ිවය 
ආණ්ඩු  ොලගආ අපප එෙතුම ෙය  න්තන බැරි ග ්.් ආැාය් . 
අැ ඒ ා එෙතුම ෙයග න තිගබන ා. එගහ් නැතුම , ්ත්පැන්ත 

ගබොන එෙ අවුරුද්ැ  ඇතුමළත ිස ාල ්ර්ාටයිරන්ත  ැඩි ග ලා 
ගනොග ි, ගේ ආැාය්  ැඩි වුගණ්. ඒ ආැාය් ලබා  ැනී් සවහා 
මුැ්  ඇ්තිතුම්ාත්, අ්ාතයාං ගආ නිලධාරිුවත්  ත් ්රියා්ා්ධ  

අිළ අ ය ෙයන්තන ඕනෑ.  ඒ  ාග ් ත ත් ිසිසධ  ගෂ්ඨේත්ර ලින්ත 
ආැායේ  ැඩි ෙය ග න තිගබන ා.  

ජනතා ග  පැත්ගතන්ත බැු ත්, සහන ෙන්තැයා   දීලා 

තිගබන ා. ඒෙත් අිළ අ්තෙ ෙයන්තන ගහොව නැහැ. රුිළය්  
10,000ෙ  ැටු්ල  ැඩිවී්ිරන්ත පපන්තග න, ිසරා්  ැටුග්ල  ැඩිවී්, 
ස්ෘද්කර සහනාධායය ගැගුටයෙප  ඩා  ැඩිවී් සිදුග ලා 
තිගබන ා. ිසග ේෂ්ඨගයන්ත් ින්තධන මිල ිස ාල   ගයන්ත අඩු 

ෙයලා, ිරරි ිළටි මිල අඩු ෙයලා  ලබා දුන්ත සහනයත් අිළ සැලිරය 
යුතුමි ිරයන එෙ පැහැරිලි  ිරයන්තන ඕනෑ. ඒ  ාග ්, ගේ යජය 
ිස ාල ආගයෝජන යාශිය  යප තුමළ ඇති ෙළා.   

අැ VAT සේබන්තධ  ගයෝජනා   තිගබන ා. අග්ල තායෙ 
බාලසූරිය ්න්තත්රීතුම්ා ිරේ ා, ගලෝෙගආ ගබොගහෝ යප ්  
අ ධානය ගයොමු ෙයන්තගන්ත  ක්ර බදු ගෙගයහි ිරයලා. නමුත්, 
සා්ානය ්ුවසාසයාග න්ත නැතුම ,  අය ෙළ යුතුම නිය් 
්ුවසාසයාග න්ත බදු  න්තන ා නේ, අිළ ඍජු බදු ලප ත්ි යන්තන 

ඕනෑ ිරයන එෙ ගේ පා්ධලිගේන්තතුමගේදී අිළ අනන්තත ත් ොා 
ෙයලා තිගබන ා. හිපපු ඇ්ති යගයකු  න ඩිේ ගුටගසේෙය 
්හතා හැ් ැා් ිරයපු ොා   ඒෙ.  ාුමගද්  නානාය ොය 

හිපපු ඇ්තිතුම්ා හැ් ැා් ිරයපු ොා   ත්ි, යඍජු බදු අය ෙය 
 න්තන,  ඒෙ ත්ි යජගආ ්රතිපත්තිය ග න්තන ඕනෑ'' ිරයන එෙ. 
අැ VAT බද්ැප සංග ෝධනය  ිරිරිපත් ග ලා තිගබන ා. ඒෙප 

අිළත් යේ යේ ගයෝජනා ිරිරිපත් ෙළා. අිළත් ඒෙප සංග ෝධන 
ිරිරිපත් ෙළා. ඒ නිසා ඒ ගයෝජනා  ග නාපු  ආොයගයන්ත් 
ගනොග ි, ජනතා ප අ ් බය  ැැගනන ආොයයප  සංග ෝධන 

සහිත  ්රියාත්්ෙ ෙයන්තන, VAT බදු අය ෙයන්තන අැ තීන්තදු 
ෙයලා තිගබන ා.  

බද්ැ  පැනවී් ගහොවි ිරයන්තන බැහැ. බද්ැ  පැගනේ ා් 
ොප ගහෝ අ්ාරුි. ඒෙ අිළ ිළිබ න්තන ා. හැබැි , යාජය ආැාය් 

 ැඩි ෙය  න්තන, අධයාපනයප  ැඩිගයන්ත මුැ්  ග න්ත ෙයන්තන බදු 
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පා්ධලිගේන්තතුම  

එෙතුම ෙය  න්තන ග න ා. ගසෞඛ්ය  ගෂ්ඨේත්රය  ත්තා් ිතිහාසගආ 
 ැඩි් මුැල  ඒ  ගෂ්ඨේත්රයප ගේ ොලය තුමළ ග න්ත ග ලා 
තිගබන ා. ගේ ෙපයුතුම ෙයන්තන මූලය ්රතිපාැන අ  යි. ඒ සවහා 

තිගබන ්ුවසාසයාග න්ත අයග න, නැති ්ුවසාසයාප දීගේ  ැඩ 
ිළිබග ළ ත්ි ්රියාත්්ෙ ෙයන්තන ඕනෑ. ඒෙ යජය  ිසකරයප 
්රියාත්්ෙ ෙයන ාය ිරයන එෙත් අිළ ිතා්  පැහැරිලි  ිරයන්තන 

ඕනෑ. 

අපප ැැන්ත ්හා ටය ෙන්තැයා   ිතුමරු ග ලා තිගබන ා. 
ග්්.්ය ේ  අිළ ගැග ෝ ල  ආණ්ඩු ෙළා. අිළ ්ාරුග න්ත 

්ාරු ප ආණ්ඩු ෙළා. ැැන්ත අිළ ගැග ෝ ල එෙතුම ග ලා ආණ්ඩු 
ෙයන්තන පපන්ත ග න තිගබන ා. ගේ ජාතිෙ ආණ්ඩු සංේ පය 
අුත් ගැය . ගේ සංේ පය ිළිබබව  ජනතා  තුමළ පැහැරිලි වී්  

නැති බ  අිළ ැන්තන ා. මිනිුමන්තප  යග්ොෙ ැ ගේ වුගණ්ය ිරයලා 
ත ් ගහොයා  න්තන බැරි ග ලා. ගේ සංේ පය ිළිබබව  ිසිසධ 
්ත,  ැයරි ්ත ්ර්ායය ෙයලා. හැබැි, ටිෙ ැ ස  යද්දී මිනිුමන්තප 
ගත්ගයි, ගේ ග න යන  ැඩ ිළිබග ළ නිසා ගහොව ්රතිලලය  

ත්ි යපප එන්තගන්ත ිරයලා.  

අිළ  රින්ත  ය, ්ාරුග න්ත ්ාරු ප අවුරුදු  ටනා   ආණ්ඩු 
ෙයලා තිගබන ා. නමුත් අැ  න ිසප අපප ිතුමරු ග ලා 

තිගබන්තගන්ත ගෙෝටි න ල ෂ්ඨ අනූැාහෙ ටය ෙන්තැයා   ප්ටි. 
එතගෙොප, අිළ ගේ යගට් ැිරන ුමන්තැය සං ්ධධනය, ගේ ඇති වුණු 
සං ්ධධන  යාපෘති ල අිතිොයගයෝ ග ලා තිගබන්තගන්ත ිසගද්ය ය 

යප ් . අිළ  ිසගද්ය ය යප ලප ටය ග ලා ත්ි ගේ සං ්ධධනය 
ග නැ් ලා තිගබන්තගන්ත. එගහ් නේ අිළ ගේ ටය ්ර්ාටය අඩු 
ෙය ග න,  ැඩි සං ්ධධන  ැඩ ිළිබග ළ  ්රියාත්්ෙ ෙළ යුතුමි 

ිරයන එෙ ත්ි ් ා ිස ා ාස ෙයන්තගන්ත. 

මූලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි, ොලය සී්ා ග ලා තිගබන 
නිසා ්ා මීය ප  ැඩිය ොා ෙයන්තගන්ත නැහැ. ්ප අ සාාා  ලබා දී් 

 ැන ඔබතුම්ාප සාතුමතිි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Gnanamuthu Srineshan.  
You have six minutes. 

 

[பி.ப. 5.52] 

 

ගරු ඥානමුත්ුර ශ්රීවන්සන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீதநென்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகளெவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, 

இன்மறெ தினம் பிெததெ அபிவிருத்தி அமைச்சுக்கொன குமற 

நிெப்புத் ததொமக ததொடர்பொன  பிதெெமண ைீது ைிகக் குமறந்த 

தநெத்தில் உமெெொற்ற தவண்டிெ நிர்ப்பந்தத்தில் இருக்கிதறன். 

நல்லொட்ெி அெெொங்கத்தின் ஒரு வருட பூர்த்தி தகொண்டொடப் 

பட்ட நிமலெில் வடக்கு, கிழக்கில் எந்தளவுக்கு அபிவிருத்தி 

தெய்ெப்பட்டிருக்கின்றது? அதிலும் குறிப்பொக நொன் 

பிெதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில் 

அபிவிருத்தி எந்தளவில் இருக்கின்றது? என்பது பற்றி ைிகக் 

குறுகிெ உமெதெொன்றிமன வழங்கலொதைன்று நிமனக் 

கின்தறன்.   

கடந்த 2015ஆம் ஆண்டில் ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட வெவு 

தெலவுத் திட்டத்தின்தபொது தகளெவ நிதி அமைச்ெர் அவர்கள் 

ெில வொக்குறுதிகமள அளித்திருந்தொர். அதமன  நொன் 

நிமனவுபடுத்த விரும்புகின்தறன். வடக்கு, கிழக்கு ைொகொணங் 

கமளப் தபொறுத்தைட்டில்  யுத்தத்துக்கு முற்பட்ட கொலத்திலும் 

யுத்த கொலத்திலும் இெங்கி வந்த ததொழிற்ெொமலகள் தற்தபொது 

பூச்ெிெ நிமலெில் இருக்கின்ற ஒரு நிமலமை கொணப்படு 

கின்றது. அதுைட்டுைல்லொைல், நிலங்கள் துண்டுபட்டு 

இமணக்கப்படொத நிமலெில் நீர்நிமலகளொல் பிொிக்கப் 

பட்டிருக்கின்ற நிமலமையும் கொணப்பட்டன. இதுததொடர்பொக 

நொங்கள் ெில விடெங்கமளப் பிெஸ்தொபித்ததபொது கடந்த வெவு 

தெலவுத் திட்டத்தின்தபொது உமெெொற்றிெ தகளெவ நிதி 

அமைச்ெர் அவர்கள் நொன்கு பொலங்கமள அமைத்துத் 

தருவதொகவும் இெண்டு ததொழிற்ெொமலகமள இெங்கமவத்துத் 

தருவதொகவும் உத்தெவொதைளித்திருந்தொர். 

அவர் குறிப்பிட்ட இெண்டு ததொழிற்ெொமலகளில் ஒன்று 

வொமழச்தெமனெில் அமைந்திருக்கின்ற கொகிதத் ததொழிற் 

ெொமலெொகும், இந்தத் ததொழிற்ெொமல நீண்ட கொலைொக 

இெங்கிவந்தது, இதில் ஆெிெக்கணக்கொன ததொழிலொளர்கள் 

ததொழில்புொிந்தொர்கள், இதன்மூலைொக 10,000க்கு தைற்பட்ட 

பெனொளிகள் பெனமடெக்கூடிெ விதத்தில் இது அமைந் 

திருந்தது, ஆனொல், இன்று இந்தத் ததொழிற்ெொமலமெ ைீள 

ஆெம்பிப்பதற்கொன ஆெம்ப தெெற்பொடுகள் - ஆெம்ப 

முன்தனடுப்புகள் எதுவும் தெய்ெப்படொத நிமலெில், அதன் 

அமைவிடத்மத தவறு ததமவக்கொகப் பென்படுத்துகின்ற ஒரு 

தபொக்கிமனயும் அவதொனிக்கக்கூடிெதொக இருக்கின்றது. இது 

அந்தப் பிெததெ ைக்கள் ைத்திெில் ைிகவும் தவதமனெொன ஒரு 

நிகழ்வொகப் பதிவு தெய்ெப்பட்டிருக்கின்றது. எனதவ, இந்த 

அெெொங்கத்தின் ஒருவருட கொலம் பூர்த்திெமடந்த இவ்தவமள 

ெிலொவது அந்தத் ததொழிற்ெொமலமெ ைீண்டும் உெிர்ப்பூட்டி 

அதமன இெங்கச்தெய்து அதில் அங்குள்ள ைக்கள் 

பணிெொற்றக்கூடிெ வொய்ப்பிமன ஏற்படுத்திக் தகொடுக்க 

தவண்டும் என்பமத ைீள்பொர்மவெினூடொக அமைச்ெர் 

அவர்களுக்கு ஞொபகப்படுத்த விரும்புகின்தறன். குறிப்பொக, 

மகத்ததொழில் ைற்றும் வொணிப அலுவல்கள் அமைச்ெர் 

தகளெவ றிஸொட் பதியுதீன் அவர்கள் இந்த விடெத்தில் 

கூடுதலொன கவனம் தெலுத்ததவண்டும். ைட்டக்களப்பு 

ைொவட்டப் பொெொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் என்றவமகெில், 

நொங்கள் மூவரும் தென்று அவொிடம் இதுபற்றிக் 

கூறிெிருந்ததொம். எனினும், இதற்கொன ஆெம்ப தவமலகள்கூட 

ஆெம்பிக்கப்படொத நிமலெில் கொணப்படுவது எங்களுக்கு ஒரு 

வமகெில் தவதமன அளிக்கின்ற ெம்பவைொக அமைந்திருக் 

கின்றது. அதுைட்டுைல்லொைல், ைண்டூொில் இெங்கிவந்த ஓட்டுத் 

ததொழிற்ெொமல இன்று நிர்மூலைொக்கப்பட்ட நிமலெில் 

கொணப்படுகின்றது. அதமனயும் இெங்கமவத்துத் தருவதொக 

உத்தெவொதம் அளிக்கப்பட்டது. எனினும், அதுவும் அப்படிதெ 

இருக்கின்றது. 

உண்மைெிதல தகளெவ அமைச்ெர் லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல 

அவர்கள் முற்தபொக்கொன ஒரு தெெற்பொட்டில் ஈடுபட்டிருக் 

கின்றொர். அதொவது, வீதிகள் அமைக்கின்ற விடெத்தில் ஆளும் 

கட்ெி, எதிர்க்கட்ெி என்ற தபதைில்லொைல், எதிர்க்கட்ெிகமளச் 

தெர்ந்த பொெொளுைன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் 60 ைில்லிென் 

ரூபொமெ ஒதுக்கித் தந்திருக்கிறொர், இமதயும்விட, roads with 

interlock paving blocks க்கு 5 ைில்லிென் ரூபொமெ ஒதுக்கித் 

தந்திருக்கிறொர். ஆகதவ,  தபதைில்லொைல் ைற்றவர்களுக்கு 

உதவி தெய்கின்ற இவருமடெ ைனப்பொங்கிமன நொன் 

பொெொட்டுகின்தறன். நல்ல விடெங்கமளப் பொெொட்டுவதும் 

நல்லமவெல்லொத விடெங்கமளச் சுட்டிக்கொட்டுவதன்மூலைொக 

அவற்மற நிமறதவற்றுவதற்குொிெ வழி வமகெிமனச் 

தெய்வதும் எைது கடமைெொகும். தகளெவ லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல 

அவர்கள், வீதி அபிவிருத்தி ைற்றும் ததொழில்வொய்ப்பு 
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ததொடர்பில் எங்களுமடெ கருத்துக்களுக்கும் தெவிெொய்த்து 

தகளெவைொன முமறெில் அணுகிச் தெெற்பட்டமைமெெிட்டு 

அவருக்கு ைீண்டும் பொெொட்டுக்கமளத் ததொிவித்துக்தகொள் 

கின்தறன். அதததவமள, இந்த ஆண்டில் ஒரு பொலத்மத 

அமைத்துத் தருவதொக அவர் எங்களுக்கு உத்தெவொதம் 

அளித்திருக்கின்றொர். நிச்ெெைொக, அவர் அந்தப் பொலத்திமன 

அமைப்பதற்குொிெ தெெற்பொட்டிமன முன்தனடுப்பொர் என்று 

நொன் நிமனக்கின்தறன். 

அதததவமள, எனக்குொிெ ைிகக் குமறந்த தநெத்தில் நொன் 

இன்னுதைொரு முக்கிெ விடெத்மதயும் கூறிெொக தவண்டும். 

அதொவது, கிளிதநொச்ெிெில் ஒரு ெந்மதக் கட்டிடத்ததொகுதி 

எொிந்த நிமலெில், 120க்கும் தைற்பட்ட கமடகள் தீக்கிமெ 

ெொக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்மறயும் ைிக விமெவொகப் 

புனெமைத்துக் தகொடுக்கதவண்டிெ தபொறுப்பு இந்த நல்லொட்ெி 

அெெொங்கத்துக்கு இருக்கின்றது என்பமதத் ததொிவித் 

துக்தகொள்கின்தறன். தற்தபொமதெ நிமலெில் பிெொந்திெ 

அபிவிருத்தி, தைற்கு அபிவிருத்தி, ததற்கு அபிவிருத்தி, 

வடதைல் அபிவிருத்தி என்தறல்லொம் அமைச்சுகள் இருக்கின்ற 

தபொது, யுத்தத்தினொல் பொதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்கு 

ைொகொணங்களின் அபிவிருத்திக்கொக ஏன் ஓர் அமைச்ெிமன 

ஏற்படுத்தமுடிெொது? என்ற தகள்விமெயும் நொன் இந்த 

இடத்தில் தகட்டுக்தகொள்கின்தறன். ஆகதவ, எங்களது பிெததெ 

அபிவிருத்தி பற்றிெ விடெத்தில் கொணப்படுகின்ற பின்னமட 

விமன இந்த நல்லொட்ெி அெெொங்கத்தின் மூலைொகத் துொிதைொகச் 

ெீர்தெய்து, பொதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்குத்  ததம்பூட்டுைொறு கூறி , 

அைர்கின்தறன். நன்றி! 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළඟප,  රු පද්් උැය ාන්තත ්න්තත්රීතුම්ා ොා ෙයන්තන. 
ඔබතුම්ාප ිසනාඩි 4ෙ ොලය  තිගබන ා. 

 

 
[අ.භා. 4.48] 

 
ගරු ආර්  එම්  පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதெெொந்த குணதெகெ) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මූලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි, ්් හිතන්තගන්ත ්ප ිසනාඩි 8ෙ 

ොලය  තිබුටා ිරයලාි. නමුත් ැැන්ත ්ප ොලය හයසා ග ලා 
තිගබන ා. අැ ැ ගසේ දී ්රාගද්ය ය සං ්ධධන අ්ාතයතුම්ාග  
පරිපූයෙ ඇසාතගේන්තතුම  ැනත්, ඒ  ාග ්  ිසස්ධජන (සංග ෝධන) 

පනත් ගෙටුේපත ිළිබබව ත්, නිෂ්ඨාපාැන බදු (ිසග ේෂ්ඨ ිසකරිසධාන) 
පනත යපගත් නිය්ය ිළිබබව ත් සාේ.ාා ෙයන ගේ අ සාාාගේදී 
 ැැ ත්් ොයටා ිරහිපය  ිළිබබව  සවහන්ත ෙයන්තන ෙැ්ැතිි. 

ග්හි ෙරුණු ල සංඛ්යාත්්ෙ අ ය ිළිබබව සාේ.ාා ෙප  ඩා, 
ගේ ඇති ග ලා තිගබන ගද් පාලන තත්ත් ය ිළිබබව  ගේ 
පා්ධලිගේන්තතුම ප ්ග  ගපෞද් ලිෙ අැහස ිරිරිපත් ෙයන්තන 

බලාගපොගයොත්තුම ග න ා. ්් 100( සිප 1010 ැ  ා 
පා්ධලිගේන්තතුමගේ ින්තන ොලගආදී ජනය්  සයත් ගෆොන්තගසේො 
්ැතිතුම්ා  ැන ්ග  හිගත් තිබුණු චිත්රය ගනොග ි, අැ ්් ගේ 

පා්ධලිගේන්තතුමගේදී ොා ෙයන ගෙොප ෆී් ඩ් ්ා්ධෂ්ඨ්  සයත් 
ගෆොන්තගසේො ්ැතිතුම්ා සේබන්තධගයන්ත තිගබන්තගන්ත. එතුම්ා එෙ 
ග ලා ෙ යුැ ගසන්තපතිගය , යුැ ිසරුග  . යුද්ධ ෙයපු 
නායෙගය . යුද්ධය ග්ගහය පු නායෙගය . හිපපු යුැ හමුැාපති 

ගේජ්ධ ජනයා්  සයත් ගෆොන්තගසේො ්ැතිතුම්ා ිළිබබව  මුළු යගට්් 
ජනතා ග  ිතා ිහළ අ ය  තිබුටා. ්් ඊගආ යාත්රී  ිසො නය 
  යගැයට 5)0ය   ැඩසපහන බැු ා. එහිදී  ිසරාමිෙ ගේජ්ධ 

ජනයා්  ේ්  ගුටයත්න ්හත්්යා ඒ  ැඩසපහනප ඇිස් ලා 

ත්න්ත නායෙත් ය දුන්තන 45 ැනි ගසේනාංෙය  නන්තරිෙඩා්  

ෙල පුග න්ත යුද්ධය අ සන්ත ෙයපු හැටි ිළිබබව  ිතා ්නයේ 
ිසග්රහය  ෙළා. නමුත් ඒ යුද්ධයප නායෙත් ය දුන්ත ගෙගන  
හැටියප සයත් ගෆොන්තගසේො ්ැතිතුම්ා  අැ ින්තන තැන  ැන හරි් 
දුෙ  හැ ගත් තිගබන ා.   ්් එෙ  ිරයන්තනප ඕනෑ.  යනි්  

ිසක්ර්සිංහ අග්රා්ාතයතුම්ාප අැ අ  ය ග ලා තිගබන්තගන්ත කු් ැ? 
එතුම්ා හීලෑ ප ෂ්ඨය  හැාග න තිගබන ා. අැ හීලෑ ිසප ෂ්ඨයකුත් 
හැාග න තිගබන ා. අැ ග්ොෙ ැ තිගබන්තගන්ත? හීලෑ ප ෂ්ඨගආ 

හඬ තිගබන ාැ? නැහැ. හීලෑ ප ෂ්ඨගආ පාප  තිගබන ාැ, 
 ්ධටය  තිගබන ාැ? නැහැ. ්හින්තැ අ්යවීය ඇ්තිතුම්ා ොා 
ෙයන ගෙොප හඬ නැහැ   ්ධටය  නැහැ  හැඩය  නැහැ  හඬ 

බාලි. හීලෑ ිසප ෂ්ඨගආ ුමනි්  හඳුන්තගනත්ති ්න්තත්රීතුම්ා ොා 
ෙයන ගෙොප හඬ  නැහැ  පාලනය අඩුි  සැය නැහැ  සද්ගද් ්රි. 
ඇි එගහ් ග ලා තිගබන්තගන්ත? හීලෑ ප ෂ්ඨයකුි, හීලෑ 

ිසප ෂ්ඨයකුි තිගබන නිසා. හැබැි, හීලෑ ගනො න සැබෑ ිසප ෂ්ඨය 
ොා ෙයන එෙ න ත් න්තන තමුන්තනාන්තගසේලාප ෙයන්තන පුළු න්ත 
සෑ් ගැය ් ෙයලාි  තිගබන්තගන්ත.  

FCID, අය CID, ගේ CID එෙප අයග න ිවහි් ලා ිසප ෂ්ඨගආ 

ඔ ගෙෝ් හඬ ්  නිහඬ ෙයන්තන සැලුමේ ෙයලා තිගබන ා.  රු 
ෆී් ඩ් ්ා්ධෂ්ඨ්  සයත් ගෆොන්තගසේො ඇ්තිතුම්නි, තමුන්තනාන්තගසේග  
්රාගද්ය ය සං ්ධධන අ්ාතයාං ය රිහා බලන්තන ගෙෝ. ග්ොෙ ැ 

ගේ තිගබන්තගන්ත? හීලෑ ප ෂ්ඨයපි, හීලෑ ිසප ෂ්ඨයපි  ය්රසාැ.  
හීලෑ ිසප ෂ්ඨයප තනතුමරු  ය්රසාැ. හීලා ප ෂ්ඨගආ ින්තන 
තමුන්තනාන්තගසේලාප ඇ්තිෙේ,  ය්රසාැ. තමුන්තනාන්තගසේග  

්රාගද්ය ය සං ්ධධන අ්ාතයාං ය රිහා බලන්තන ගෙෝ. අය  ැය 
ිරිරිපත් ෙයන්තන ්ාස කීපයෙප ෙලින්ත තමුන්තනාන්තගසේග  
අ්ාතයාං යප දීලා තිගබන  ය්රසාැ ටිෙ බලන්තන. ල ෂ්ඨ 

4,000ි. තමුන්තනාන්තගසේ අයග න තිබුගටත් ාන්තැ 4,000ි. ල ෂ්ඨ 
4,000ි  ාන්තැ 4,000ි. ාන්තැ 4,000ප ්ාස තුමනප ල ෂ්ඨ 4,000ි. 
තමුන්තනාන්තගසේග  අ්ාතයාං ගආ පුනයා ්ධතන ිසයැේ කීයැ? 

ල ෂ්ඨ (,)9(ි. තමුන්තනාන්තගසේග  මූලධන ිසයැේ කීයැ? ල ෂ්ඨ 
1,154ි. ගේග  එෙතුම  ල ෂ්ඨ 4,919ි. ග්ින්ත ල ෂ්ඨ 90 ් 
තමුන්තනාන්තගසේග  අ්ාතයාං  ග ොඩනැිව් ග්  කුලිය   ගයන්ත 
ිතිරි ්ාස ිරහිපය සවහා ග න්ත ග න ා. තමුන්තනාන්තගසේග  

 ාහනයප ඒගෙන්ත ල ෂ්ඨ  00  ග න්ත ග න ා. මූලාසනාරූඪ  රු 
්න්තත්රීතුම්නි, එතගෙොප ගේග  තත්ත් ය ග්ලන ා ගන්තැ?  ය්රසාැ 
දීලා, අ් ලසා දීලා අයග න යන ආණ්ඩු   එෙ පැත්තිරන්ත 

තිගබන ා. අගන  පැත්ගතන්ත හීලෑ ග ්.් ිසප ෂ්ඨය  ින්තන ා. 
ආ්ධ. සේපන්තැන්ත ිසප ෂ්ඨ නායෙතුම්ා අැ ොා ෙයන්තගන්ත 
ග්ොන ාැ?  

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ්න්තත්රීතුම්නි, ඔබතුම්ාප ත  ිසනාඩිය  ප්ටි 

තිගබන්තගන්ත. 
 
 

ගරු ආර්  එම්  පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதெெொந்த குணதெகெ) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ජනතා ිසමු ති ගපයමුට අැ ොා ෙයන්තගන්ත ග්ොන ාැ? අැ 

 රු ුමනි්  හඳුන්තගනත්ති ්න්තත්රීතුම්ා ොා ෙයද්දී ග්ොන ාැ 

ිරේගේ? යසයත් ගෆොන්තගසේො ්ැතිතුම්ාප ිස ාල ෝධයය  

ෙයන්තන පුළු න්තය ිරයලා එතුම්ා ිරේ ා. නමුත්, ගේෙ ඇතුමගළන්ත 

ේලපේ දීලා,  ය්රසාැ දීලා ග ොඩනඟන ආණ්ඩුගේ ිරිරි අනා ත 
පැ ැත්් ිළිබබව  එතුම්න්තලාප ිරසි් ිසග්රහය  නැහැ. එෙ 

පැත්තිරන්ත ගබඳුේ ාදීන්තප ේලපේ ගැන, අග්ල යටිසරු න්ත ැඩයේ 

ෙයන  ්න  යන ා. සයත් ගෆොන්තගසේො ්ැතිතුම්නි, ග්තැනදී 

ඔබතුම්ාග  හෘැය සා ිකය ්ර ාන ගෙගයන්තගන්ත නැද්ැ? අග්ල 
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පා්ධලිගේන්තතුම  

යටිසරු න්ත ැං ග ඩියප ැ ෙන ගෙොප තමුන්තනාන්තගසේග  හෘැය 

සා ිකය ්ර ාන ගෙගයන්තගන්ත නැද්ැ? අග්ල බුද්කර අං  නිලධාරින්ත ැං 

ග ඩියප ැ ෙන ගෙොප තමුන්තනාන්තගසේග  හෘැය සා ිකය ්ර ාන 
ගෙගයන්තගන්ත නැද්ැ? උතුමරු - නැ ගඟනහිය තිගබන හමුැා ෙවවුරු 

ි ත් ෙයලා, ඒ ිඩේ ටිෙ අ් ලා  න්තන ගෙොප තමුන්තනාන්තගසේග  

හෘැය සා ිකය ්ර ාන ගෙගයන්තගන්ත නැද්ැ? තමුන්තනාන්තගසේග  

හෘැය සා ිකය ්ර ාන ගෙගයන්තගන්ත නැහැ. හැබැි, එැා හිටිය යුැ 

හමුැාපති සයත් ගෆොන්තගසේොග  හෘැය සා ිකය ්ර ාන ගෙරුටා. 

ග්ැා තමුන්තනාන්තගසේ මියැරිලා. මියැරි්.් නිසා ඇ්තිෙේ, 

 ය්රසාැ ලප තමුන්තනාන්තගසේ යප ග ලා.  යැාන ලප යප ග ලා. 
ඒ නිසා තමුන්තනාන්තගසේග  හෘැය සා ිකය ්ර ාන ගෙගයන්තගන්ත 

නැහැ. ජාතියප ග න ිසපත  ැන, යපප ග න ිසපත  ැන හීලෑ 

ිසප ෂ්ඨගආ හෘැය සා ිකය ්ර ාන ගෙගයන්තගන්ත නැහැ. ගේ ආණ්ඩු  

අග්ල යටිසරු න්ත ැං ග ඩියප ැ ෙන, එ් ටීටීඊ සියෙරු න්ත 

නිැහසා ෙයන, ගබදුේ ාදීන්තප ේලපේ ගැන ආණ්ඩු   බ ප පත් 

ග ලා තිගබන ා. ්ං ල ස්යවීය ්ැතිතුම්ා ඒ නිසා ත්ි උතුමයප 
ිවහි් ලා ිරේගේ, ළඟදී් අුත් ආණ්ඩුක්ර්  ය සාාා   එන ා 

ිරයලා. බෑන්ත කී මූන්ත ලංො ප ඇිස් ලා ිරයන්තගන්ත ඒෙි. යප 

 ගබැන ආණ්ඩුක්ර්  ය සාාා  ග නැ් ලා සිංහල, ගැ්ළ, මුසාලිේ 

ජන ්ධ  හැටියපත්, ආ ේ හැටියපත් යප ගබැන ්රියා ලියෙප 

ගේ ආණ්ඩු  රැග න යමිුවි තිගබන්තගන්ත. ඒ නිසා යනි්  

ිසක්ර්සිංහ අ ්ැතිතුම්ාප අ  යි, සන්තගතෝසේ,  යැාන,  ය්රසාැ 

දීලා හරි ඔබතුම්න්තලා ග්තැන තියා න්තන. ඔබතුම්ාග  ගේ 
්රාගද්ය ය සං ්ධධන අ්ාතයාං ගආ ඇත්ත් නා්ය  ්ප නේ 

හිගතන්තගන්ත යව යය, ගක්රෝධය, පිබ ැනී්  ැිළීගේ 

අ්ාතයාං යය ිරයලාි.  රු සයත්  ගෆොන්තගසේො ්ැතිතුම්නි, 

ඔබතුම්ාප දුන්තගන්ත ඒ අ්ාතයාං ගආ ඇ්තිේි. ඒ නිසා ඔබතුම්ා 

ඇ්තිේ ෙයන්තන. ්හින්තැ යාජප ෂ්ඨ ්ැතිතුම්ාප පුළු න්ත තයේ 

 හන්තන. සඳුන්ත  ස  ෙපන්තන, ෙපන්තන ුම ව හ්න ා  ාග , 

්හින්තැ යාජප ෂ්ඨ ්හත්්යාප  හන්තන  හන්තන එතුම්ා   ති්ත් 
ග න ා. අිළ එතුම්ා එ ෙ ිරිරියපත් ගේ යගට් ගද් පාලනය 

ෙයන ා ිරයන එෙත් ්ත  ෙයමින්ත ්් නිහඬ ග න ා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සාතුමතිි. මීය ළඟප ෆී් ඩ් ්ා්ධෂ්ඨ්   රු සයත් ගෆොන්තගසේො 
ඇ්තිතුම්ා ොා ෙයන්තන.  

 

 
[අ.භා. ).0(] 

 

ෆීල්ඩ් ොර්ෂල් ගරු සරත් ව ොන්වසේකා ෙහතා (ප්රාවද්ශීය 
සැංවර්ධාන අොතයුරො) 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு ெெத் தபொன்தெகொ - பிெததெ 

அபிவிருத்தி அமைச்ெர்) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 
Development) 

මූලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි,  රු පද්් උැය ාන්තත 
ගුටගසේෙය ්න්තත්රීතුම්ා ෙෑ  හපු හැටියප ්් හිතුම ා, නැ ත 

ිසාිළරිතාලයප ිවහින්ත ත  bypass සැත්ේ  ෙයන්තන ග ි 
ිරයලා. එතුම්ා අනූන ගයන්ත ගබ්රුටා. අිළප ත  ගපොඩ්ගඩන්ත  
ග්තැනප ambulance එෙ  ග ගනන්තන ග න ා.  

 

ගරු ආර්  එම්  පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதெெொந்த குணதெகெ) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නැහැ, අ  ය නැහැ.  

ෆීල්ඩ් ොර්ෂල් ගරු සරත් ව ොන්වසේකා ෙහතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு ெெத் தபொன்தெகொ) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ැැන්ත ඔබතුම්ා  ාඩි ග ලා ගේ ිරයන ටිෙත් අහ න්තන.  

 

ගරු ආර්  එම්  පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதெெொந்த குணதெகெ) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
අහග න ින්තගන්ත.  

 

ෆීල්ඩ් ොර්ෂල් ගරු සරත් ව ොන්වසේකා ෙහතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு ெெத் தபொன்தெகொ) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

අංෙ ිල ෙේ ගත්ගයන්තගන්ත නැහැ. මූලාසනාරූඪ  රු 

්න්තත්රීතුම්නි, ්ග  අ්ාතයාං යප ෝධය ්ණ්ඩලය ඔ ගෙෝ් 
(49  ගයෝජනා ග ලා තිගබන ා. ඒගෙන්ත සියයප 40  
ැැනප්ත් අුව්ත ග ලා තිගබන ා. ිරිරි ොලගආදී ිතිරි 

ගෙොපසත් අුව්ත ෙය න්තන අිළ උත්සාහ  න්තන නිසා ඒෙප 
අ  ය ිඩ ෙඩ, යාන  ාහන, ග ොඩනැිනලි ආරිය ග න්ත ෙය 
 ැනී්ප අිළ ගේ රින ල ්රියා ෙයමින්ත ප තින ා.  

මූලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි, මුැ්  හා  ටන්ත  ැන 
අ ගබෝධය  නැතුම  ්න්තත්රී රු කීප ගැගනකු අැ ගනොගය  ොා 
ිරේ ා. ඒ ොා ්් අහග න හිටියා. ඒ ොා ෙළ ස්හය 

්න්තත්රී රු ්රාගද්ය ය සභාග න්ත ත්ි ග්තැනප ඇිස් ලා 
තිගබන්තගන්ත. ්රාගද්ය ය සභාගේ තුමට්ටු ගැග  මුැ්  අත   ා ිවලා, 
රුිළය්  10 - 14 ප ා  ාලා, ග්තැන රුිළය්  මිලියන (00, 400 

 ැන ොා ෙයන ගෙොප ඒ ා ටිෙ  අ ගබෝධ ෙය  ැනීගේ 
දුෂ්ඨාෙයතා   ඒ අයප තිගබන ා.  

ඊළඟප ්ග  හිත තා, ්ග  ුම ජාත මිත්රයා  න ුමනි්  
හඳුන්තගනත්ති ්න්තත්රීතුම්ා ොා ෙළා. එතුම්ා හැ් ැා්ත් ඇත්ත 

ොා ෙයන ගෙගන . එතුම්ා ිරේ  හුඟ  ගද් ්  ඇත්ත. එතුම්ා 
හෘැය සා ිකයප එෙඟ  ොා ෙළා. නමුත්, එතුම්ා ිරයපු 
ගද් ්  ලප ් ් ය්  එෙතුම ෙයන්තන ෙැ්ැතිි.  

අිළ ්රාගද්ය ය සං ්ධධන අ්ාතයාං යප පරිපූයෙ 
ඇසාතගේන්තතුමග න්ත රුිළය්  491,914,000ෙ මුැල  ි් ලා 
තිගබන ා. ඇත්තප් ගේෙ අ්ාතයාං ගආ  ැඩ ිරී් සවහා 

ග න්ත  න මුැල  ගනොග ි. ග්් අ්ාතයාං ය යපගත් ැැනප 
ආයතනය  හැටියප ප තින්තගන්ත, ෙෘිකේධ් අ්ාතයාං ය යපගත් 
තිබිලා අපප ප යපු යහැබි් අකරොරියය ප්ටි. එතගෙොප ග්් 

අ්ාතයාං යප ගේ ොලය තුමළ  ැඩ ිරී්ප හැිරයා   ලැබුගණ් 
සහ ගේ  සග්ධ ිතුමරු ගෙොපගසත් අපප  ැඩ ෙයන්තන ිතුමරු 
ග ලා තිගබන්තගන්තත් හැබි් අකරොරියප ග න්ත ෙයපු රුිළය්  
මිලියන  0 ප්ටි. ඒෙ ්් පැහැරිලි ෙයන්තන ෙැ්ැතිි. ඒ 

හැගයන්තන පරිපූයෙ ඇසාතගේන්තතුමග න්ත රුිළය්  මිලියන 491  
ි් ලා තිගබන්තගන්ත, ඇත්ත   ගයන්ත් ග ොඩනැිනලි සපයා 
 ැනී්ප, ග ොඩනැිනලි ලප අ  ය උපෙයට සහ ග නත් 

අභයන්තතය පහුමෙේ ග ොඩනැඟී්ප සහ ෝධය ්ණ්ඩල ල  ැටු්ල 
ග වී් ිරයන ගද් ්  ලප අැාළ ි. 

්ග  මිත්රයා,  රු ුමනි්  හඳුන්තගනත්ති ්න්තත්රීතුම්ා ිරයපු 

ආොයයප ගේ මුැල පය කුග ලා ග න්ත වුගණ් අ්ාතයාං ගආ 
 ැඩ ිරී්ප ගනොග ි. ්් ඇ්ති ගෙගන  වුගණ් ගපබය ාරි 
්ාසගආ. ්ග  අ්ාතයාං ය ිළහිටු න්තන ග ොඩනැින් ල ලැබු ගණ් 

්් ඇ්ති ුරයය භාය ග න ්ාස හතයෙප පුම ි. යජගආ තිගබන 
ිළිබග ත් අුව  අපප  ්න්ත ෙයන්තන සිදු වුටා.  අතීතගආ  ාග  
අ් ලසා අයග න, ේලපේ අයග න ගෙටි ්ා්ධ  ලින්ත 

ඒොකරපතිගයකුග  අ  යතා  පරිරි ඒ ා ෙයන්තගන්ත නැහැ. එ් 

669 670 

[ රු  ආ්ධ. එේ. පද්් උැය ාන්තත ගුටගසේෙය  ්හතා] 
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නිසා ග ොඩනැින් ල  ලබා  න්තන ්ාස (   ත වුටා. තට්ටු )ෙ 

ග ොඩනැින් ග්  ඇතුමළත තට්ටු 1  හැා  න්තන අපප ්ාස තුමන  
 ත වුටා. එ් ග ොඩනැින් ලප ග  රිනගෙොප ්ාස     ත 
ග ලා තිබුටා. අුත් අ්ාතයාං ය  හැනගෙොප ්රියාැා්ය 
 න්තගන්ත එයි. ඒොකරපතියන්ත  ාග  රුිළය්  ගෙෝටි  ටනින්ත, 

රුිළය්  මිලියන  ටනින්ත ටය අය ග න ඒගෙන්ත භා ය  
ගහොයෙේ ෙගළේ නැහැ. එගහ්ත් නැත්නේ, ත්න්තග  ගහොව 
මිත්රගය ග  ග ොඩනැින් ල  එහි  ටිනාේප  ඩා 10 ගුටය  

ස් ලි දීලා  න්තන ා  ාග   ැඩ අිළ ෙගළේ නැති නිසා ගේ ාප 
ොලය  ිවයා. ගේ  න ිසප ්ග  අ්ාතයාං යප අ  ය ෝධය 
්ණ්ඩලය තුමගනන්ත එෙෙ ්ර්ාටය  ප්ටි සපයා  න්තන 

පුළු න්ත ග ලා තිගබන්තගන්ත.  

යජගආ ගසේ ෙින්ත ලබා  ැනී් ිතා් දුෂ්ඨාෙයි. ්් හිතන ා 
්රවීට, පයට ගද් පාලනඥින්ත හැටියප ඒෙ තමුන්තනාන්තගසේලාප 

ගත්රුේ  න්තන පුළු න්තය ිරයලා. ගේ ැ සා ල අිළ advertisements 
ැාලා interviews ලප call ෙයලා ෝධය ්ණ්ඩලගආ ිතිරි 
ගෙොපස සපයා  න්තන උපරි් ර්ය  ැයන ා. ඒ ෙපයුතුම 
සේපූ්ධට  න ිසප ගේ  සය අ සන්ත ග ලා තිගබ්ිස. 

අනි ා්ධගයන්ත්, ගේ අ්ාතයාං  ෙපයුතුම ්රියාත්්ෙ  න ිසප ලබන 
 සග්ධ මු්  භා ය ග ලා තිගබ්ිස. එය ිරසි ගෙගනකුග  
දු්ධ ලේ  ත්, ්න්තැ ාමීය බ   ත්, යජගආ අෝධය ෂ්ඨ්තා   

නිසා ත් සිදු  න ගැය  ගනොග ි. අප නි ැයරි ිළිබග ත් 
අුව ්නය ෙයන නිසා - පටිපාටි අුව ්නය ෙයන නිසා - ඒ 
ොලය  ත වී්  ළ  න්තන බැහැ.  

ෙැලණිය පැත්ගත් එෙ ්න්තත්රී ගෙගන  ගේ මුැ්   ැන ිරය 
ිරයා ෙෑ  හලා තිබුටා, ාන්තැ 4000ප, ල ෂ්ඨ 4000ි ිරයලා.  
 ටන්ත හැන්තන ිග න  ත්ගත් ගෙොගහන්තැ ැන්තගන්ත නැහැ. පහ 

 සය පන්තතියප ිවහි් ලා නැති නිසාත්, රුිළය්  10ප ෙැලණිය 
පැත්ගත් බූරු ා  හ  හා හිපපු නිසාත්, ගනොගය  ආොයගයන්ත 
එෙ එෙ ්ැය  ැඩ ෙයපු නිසාත් ගෙොගහන්ත හරි ාන්තැ ටිෙ  

ගසොයා ග න පා්ධලිගේන්තතුම ප ආ ා. ඒ ආ ාප අිළ යපප ෙයපු 
ගසේ ය  ැන අැහස  ත්, අ ගබෝධය  ත් ඒ පුද් ලයාප නැහැ. 
අිළ ගෙෝ.්ය ෙැපවී්ිරන්ත  ැඩ ෙළාැ, අග්ල ිතිහාසය ග්ොෙ ැ 
ිරයලා ැන්තගන්ත නැහැ.   ිළහිය  ිගණ්  හග න යසාතියාදු  ැඩ 

ෙය ෙය, බූරු ා  හමින්ත, ගහොයගපෝ  ෙඩ ෙඩා හිපපු 
පුද් ලගයකුප ගේ පා්ධලිගේන්තතුම ප එන්තන පුළු න්ත නේ, ්් 
 ාග  පුද් ලගයකුප  එගහ් ොා ෙයන්තන පුළු න්ත නේ, ්ග  

අ්ාතයාං ය සවහා ග් ැනි මුැල  ග න්ත ිරීගේ ිරසි් 
අපයාධය  ත්,  යැ  ත් නැහැ. ්් හිතන ා, ඒෙ  සිය  ු
ගැනා් ිළිබ නිි ිරයා. [බාධා ිරී් ] ්ප ඇගහන ා, ඒ 

පුද් ලයා ෙළායැි ිරයන ත  එෙ එෙ යාජොරි ගේ පැත්ගත් 
ින්තන ්න්තත්රී රු ිරයන ා. මීය  හයකුන්ත ප ා බැු ාු. ත  එෙ එෙ 
ගද් ්  ගේ පැත්ගතන්ත ිරයන ා. ඒ පුද් ලයාප ග්් රුිළය්  

මිලියන  ටන්ත  ැන අ ගබෝධය  නැහැ. ඒ පුද් ලයාප ගේ යගට් 
සං ්ධධනගආ ්හා පරි්ාට ගද් ්   ැන අ ගබෝධය  නැහැ. 
හිපපු   ්න්ත ෙැලණිය පැත්තප ිවහි් ලා අන සයගයන්ත 
මුඩු කු   හැන ා. ඒ  ාග  ගද් ්  ත්ි ඔහු ෙය ෙය හිටිගආ. 

ඒ  ාග  අයප උත්තය ගැන්තන ්්  ැඩිය ොලය  න්තන අ  ය 
නැහැ.  

ගේ මුැ්  අ  යතා  ැන ්් ිතා ගෙටිගයන්ත පැහැරිලි 

ෙයන්තන ෙැ්ැතිි. යජගආ ගයගුලාසි අුව , ෝධය ්ණ්ඩලය 
(9(  ප්ට  න ිසප  ්ධ  අඩි 100  එ ගෙගනකුප අිති 
ග න ා. ඒ අුව , ග්් ග ොඩනැින් ග්   ්ධ  අඩි (900  ප්ට 

ෝධය ්ණ්ඩලයප ප්ට  අ  යි. ඊප අ්තය , ිසිසධ උසසා 
ගරේණි ල නිලධාරින්තප අ  ය ෝය - කුටි -,  ගසේ ෙින්ත ආහාය 
පාන  න්තන  ාලා න්ත, ්හජනයාප  ැ ගසන සාාාන යනාදී ගේ 

සිය් ල එෙතුම වී ග්් ග ොඩනැින් ල සැෙගසන ිසප  ්ධ  අඩි 

40000  ිරයන එෙ අතය  ය ොයටා   වුටා. ඒ අුව , ගේ 

ග ොඩනැින් ග්  ිළහිටු න ෝධයාලගආ ිඩ ෙඩ සවහා ්ාසිෙ 
කුලිය රුිළය්    , 1 ,)) .10   න ා. එය  ටන්ත හැන්තගන්ත, 
 ්ධ  අඩියෙප රුිළය්  1)0  ටගන්ත  ්ධ  අඩි (8000ෙප. ඊළඟප 
 ්ධ  අඩි 4 000ෙප- ඒ ිරයන්තගන්ත, ගපොදු ්රගද් යත් එ ෙ  ්ධ  

අඩියප රු. 50.00  ටගන්ත  ටන්ත හැදු ා් රුිළය්  මිලියන එෙි 
හත්ල ෂ්ඨ ිසසිඑ ැාහ  එන ා. එතගෙොප,   ්ධ  අඩියෙප 
රුිළය්  1)0  ප්ට එෙතුම  එන ා. ඒ එෙතුම  අුව  සේපූ්ධට 

්ාසිෙ කුලිය රුිළය්  මිලියන න යි හායල ෂ්ඨ තිසාන ැාහ  
 න ා.  ්ධ  අඩිය  රුිළය්   1)0  ප්ට  න ා. ්ග  
අ්ාතයාං ය ''ගසත්සිරිපාය''හි  ප ත් ා ග න යන්තන ෙපයුතුම 

ෙළා නේ,  ්ධ  අඩියෙප රුිළය්  500  ටගන්ත ්ාසිෙ කුලිය 
ග  න්තන ඕනෑ. 

ෙෘිකේධ් අ්ාතයාං යප  ත් ග ොඩනැින් ල ග ුවග න්ත 

 ්ධ  අඩියෙප කුලිය   ගයන්ත  ැය වුටා රුිළය්  1(0 . අිළ 
අ්ාතයාං ය සවහා ිතා් අඩු මුැලෙප ඒ ග ොඩනැින් ල 
ලබාග න යජයප ිස ාල ිතිරිය  ෙළා. අප ගපන්තඩ්ධ ෙැව  ා් 
ඒ ග ොඩනැින් ග්  හිමිෙරු ප්ටි එේ ි් ුේෙරු හැටියප 

ිරිරිපත් වුගණ්. ඒ වුටත් ිතා් අඩු මුැලෙප ඒ ග ොඩනැින් ල 
ලබා  ැනී්ප අපප හැිරයා   ලැබුටා. ඒ ්ාසිෙ කුලිය හැදුගණ් 
ඒ ආොයයපි. ඒ අුව , අපප ග  න්තන සිද්ධ වුටා ්ාස 1(ෙ 

අත්තිොයේ මුැල . එයප රුිළය්  මිලියන ගැසියහැපපහකුත් 
අපල ෂ්ඨ පනසාැහස , ්ාස )ෙ ආය ෂ්ඨෙ තැන්තපතුම   සවහා 
රුිළය්  මිලියන ()  සහ 101)  ්ධෂ්ඨගආ ්ාස හතෙ කුලිය 

රුිළය්  මිලියන     ඇතුමළත්  න ා. මුළු මුැල රුිළය්  මිලියන 
589   න ා. පුද් ලිෙ පඩි නඩි,  ්න්ත ිසයැේ සැපමේ හා 
නඩත්තුම ිසයැේ සවහා රුිළය්  මිලියන  9.   ග  න්තන වුටා. 

එිසප සේපූ්ධට මුැල රුිළය්  මිලියන ()9.(  වුටා. ඊප 
අ්තය , තිගබන ා ්රා ධන ිසයැේ. අිළ ඒ ා නාසාති ෙගළේ නැහැ. 
ග්හි සවහන්ත  තිගබන ා අ්ාතයතුම්ාග  නිල  ාහන සවහා 

රුිළය්  මිලියන  0ි ිරයා. ඒ සවහා රුිළය්  මිලියන  0  
යජගයන්ත ග න්ත ෙළා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please!  රු ොානායෙතුම්ා ැැන්ත මූලාසනය 

 න්තන ා ඇති.  
 

අනුරරුව ගරු ලකී ජයවර්ධාන ෙහතා මූලාසනවයන් ජවත් 
වූවයන්  කථානායකුරො මූලාසනාරූඪ විය  

 

அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு லக்கி ஜெவர்தன அவர்கள் அக்கிெொெனத் 

தினின்று அகலதவ, ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்  தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair and 
MR. SPEAKER  took the Chair. 

 

 

ෆීල්ඩ් ොර්ෂල් ගරු සරත් ව ොන්වසේකා ෙහතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு ெெத் தபொன்தெகொ) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

 රු ොානායෙතුම්නි, ්ා ිරයමින්ත සිටිගආ   ාහන  න්තන 

ග න්ත ෙළ රුිළය්  මිලියන  0  ැනි. එහා පැත්ගත් සිටින අය 
ේ ලිගආ ්න්තත්රී යගය  ඒ රුිළය්  මිලියන  0  ැනත් ොා 
ෙයමින්ත ිරයා තිබුටා, රුිළය්  මිලියන  0ෙප  ාහනය  

 න්තන ා ිරයා. එයා ්ග   ාහන ල  ටන්ත බලන ා. එයා 
ැන්තගන්ත නැහැ එයාග  නායෙයා -අය සාපෙගයන්ත ගබ් ග්   ැල 
ැාග න ින්තගන්ත-  ාහන 1,100  පාිස්.චි ෙළ බ . එින්ත  ාහන 

500  අැ  න ිසපත් ආ ිවය අත  නැහැ. එයාග  ේ ලිගආ 
ින්තන ා passports ගහොයෙේ ෙයන ්න්තත්රී. එයා එයාග  
අ්ාතයං ගආ ආය ෂ්ඨෙ අං ගයන්ත  ාහන (1   ං්ා ෙළා. එහි 

671 672 



පා්ධලිගේන්තතුම  

සිටි ආය ෂ්ඨෙ නිලධාරිගය  ්ග  අ්ාතයාං ගආ ැැන්ත  ැඩ 
ෙයන ා. ඔහු ැැනප FCID එෙප බඩ ාන ා. ඒ,  ාහන (1 ආ ිවය 
අත  නැහැ. ඒ ා  ැන ගනොැන්තන ාැ ැන්තගන්ත නැහැ, අය  ාග  

්ැත ගැොඩ න, ත් ේ ලිය ෙයන ඕනෑ් ගැයෙප, ඕනෑ්  
 ැඩෙප න්සාොය ෙයන, සද්භා ගයන්ත  ැඩ  ෙයන්තන හැදු ා්  
ඒ ාගආ  ැරැරි ැිරන ඒ පුද් ලයා. රුිළය්  මිලියන  0  

ඇ්ති යයකුප ග න්ත ෙළා  ාහන සවහා. ඒ ා යජගආ  ාහනි. 
නමුත් ්ා ඒ රුිළය්  මිලියන  0 ග න්ත ෙළා,  ාහන තුමනෙප. 
ආය ෂ්ඨෙ  ාහනය, ජී්ල එෙ, ෝධ එෙ ිරයන තුමනප් ්ා ග න්ත 

ෙගළේ රුිළය්  මිලියන )5ි. රුිළය්  මිලියන )5  ිසයැේ ෙයලා 
්්  ාහන තුමන  ලබා  ත්තා. ්් තමුන්තනාන්තගසේලාප ිරයන්තන 
ෙැ්ැතිි, තමුන්තනාන්තගසේලාග  මිේග්න්ත අප  ්නින්තන එපා 

ිරයා. තමුන්තනාන්තගසේලා ෙයපු ගහොයෙේ, ්ැයෙේ, ජයා  ැඩ, ූෂිකත 
 ැඩ අපත් ෙයන ා ිරයා හිතලා ඒ මිේග්න්ත අප  ්නින්තන               
එපා. තමුන්තනාන්තගසේලාග  ජාන ල ඒ ා ිළහිපා තිගබන ා. 
තමුන්තනාන්තගසේලාප ඒ ා පුරුදු ග ලා තිගබන ා. 

තමුන්තනාන්තගසේලාග  නායෙයා ඒ ා ෙළා. නායෙයා මුළු යප් 
ිසනා  ෙළා. නමුත් ගේ පැත්ගත් සිටින ගේ ආණ්ඩුගේ අය ඒ ා 
ෙයන්තගන්ත නැහැ. ඒ ා ෙගළොත් අපප ගේ ආණ්ඩුගේ රැ ගවන්තන 

බැහැ  ඇ්ති ුරය ගහොබ න්තන හේබ  න්තගන්ත නැහැ. එය 
ගත්රුේ න්තන ිරයා ්ා තමුන්තනාන්තගසේලාප ් ත  ෙය ගැන ා.  

 රු ොානායෙතුම්නි, රුිළය්  මිලියන 491ෙ පරිපූයෙ 
ඇසාතගේන්තතුම  අිළ ිතා සද්භා ගයන්ත අැ ිරිරිපත් ෙය තිගබන ා. 
්් හිතන ා ඒ  ැන ිරසි් ්ර ානය  නැහැ ිරයා. අඩු  ටගන්ත 
ිසාගෙෝග්  ිවයා නේ, අප පාසා ග ලා තිගබන ා නේ, ය්  

ේ  එෙතුම ෙය  න්තන පුළු න්ත නේ  තිගබන ්ර ටතා  
ග්ොෙ ැ, ක්ර්ගේැ ග්ොන ාැ, ගපන්තඩ්ධ පටිපාටි ග්ොන ාැ, 
අ්ාතයාං ය   ැඩ ෙයන්තගන්ත ගෙොගහෝැ, ඒ ාගආ ෝධය 
්ණ්ඩලය ින්තන ාැ, එගහ් නැත්නේ ින්තගන්ත ඒොකරපතිගය ැ, 
ෝධය ්ණ්ඩලය  නැති  එ  අගය  ගහොයෙේ ෙයන ාැ, එ  
අගය  තීන්තදු තීයට  න්තන ාැ ආරිය  ැන අ ගබෝධය  
තිගබන ා නේ ්් හිතන්තගන්ත නැහැ, ්ර ානය  තිගබ්ිස ිරයා.  

 රු ොානායෙතකු්නි, ගුටගසේෙය ්න්තත්රීතුම්ා ් ග  අතීතය 
 ැන ිරයන ා ්් අහග න සිටියා. ඔහු ග්තැන ින්තගන්තත්, 
්ණ්ඩියා  ාග  ොා ෙයන්තගන්තත් ඒ අතීතය පුයා ප අප ග් , 
ඩහරිය, රුකරයය ගහළා ගේ යපප සා්ය ග න ආ හින්තැාි. ඒ සා්ය 
ග නාගේ ගබ් ග්   ැල ගලස ලාග න තිගබන අය සාපෙගආ 
ිළහිගපන්ත ගනොග ි. යට ිසරු න්ත ග්  ඩහරිය ගහළා ත්ි, අප 
ෙැපවීග්න්ත  ැඩ ෙයලා ත්ි, අග්ල ජීිසත අනතුමග්ධ තබා ත්ි, 
අප ්ැරිලා ිපරිලා ත්ි ඒ සා්ය ග නාගේ. එ  පුද් ලයකු 
ලියපු ගපොත   ැනත් ොා ෙළා. ගේ ොලගආ ගේ අය යට 
ිසරු න්ත ැඩයේ ිරී්  ැන ිරයන ා  ඒ ගපොත ලියපු ගෙනාප 
න්සාොය ෙයන ා. ඒ ිළහිගපන්ත ගහෝ එ් ගලන්තන හැන ා. ්ග  
යපගත් සිටියා ගසේනාංොකරපති රු ිසසිගැගන . ඒ ිසසිගැනාග න්ත 
එ ගෙගනකු ත්ි ඔය ගපොත ලියා තිගබන්තගන්ත. ිරිරිගආදී ත ත් 
ැහන ගැගන  ලියන්තන ි න්තන ා. ල ෂ්ඨ ගැෙ  ෙයපු යුද්ධගයන්ත 
ිසසාගසන්ත ගෙොපසෙප සේබන්තධ   මිනිගහකු ලියූ ගපොත   ැන 
ත්ි ඔය  ්ධටනා ෙගළේ. එතුම්ා එයා  ැන ගබොගහෝ දුිරන්ත ොා 
ෙළා. නමුත් ඒ ්න්තත්රීතුම්ාප ්් ිරයන ා, ''ි සාග න ින්තන. 
ල ෂ්ඨ ගැේ ්රියා ෙයපු ආොයය  ැන ලියැවුණු ගපොත අිළ 

ුවදුග්ධදී් එිබයප ැ්න ාය ිරයා. සාපෙය යුද්ධ ෙළාැ, යුද්ධ 
ෙගළේ ෙවුැ, යට ිසරු න්ත ඇත්තප් සපන්ත බි්ප ිවගආ 
ගෙොගහෝැ, එ් ගසේනාංෙ ිසසාසප් අට දුන්තගන්ත ෙවුැ, ගසේනාංෙ 
ිසසාස් සැලුමේ ෙගළේ ෙවුැ, ගසේනාංෙ ිසසාසප් සපන්ත සංේ ප 
ිරයා දුන්තගන්ත ෙවුැ ිරයන එෙ  ැන  ඔය ොා ෙළ ්න්තත්රී යයාප 
එැාප ැැන  න්තන පුළු න්ත. 

ඊළඟප, යට ිසරු න්ත ැඩයේ ෙයන ාය ිරයාත් ිරේ ා. යට 

ිසරු න්ත ැඩයේ ෙයන ාය ිරයා ෙෑ  හන ඔය යඒොබද්ධ-
්ලබද්ධ ේ ලියය ැැන  න්තන ඕනෑ - ැැන්ත හමුැාගේ ගේජ්ධ 
ගෙගනකු  ැන ිතා දුිරන්ත ොා ෙළා. ඊළඟප, යහමුැාපති ගේජ්ධ 
ජනයා්  ගෆොන්තගසේොය ිරයාත් සවහන්ත ෙළා. ගේජ්ධ ජනයා්  රු 

හමුැාපති රුන්ත ග න්තගන්ත නැහැ. ්් හමුැා ප බැ ගවනගෙොප නේ 
හමුැාගේ සිටිගආ ැහැාහි. එතගෙොප හමුැාපති ගේජ්ධ ජනයා් . 
ැැන්ත හමුැාගේ ින්තගන්ත ජනයා්  රු. තරු හගත් ජනයා්  රු. 

හමුැා  ල ෂ්ඨ ගැෙ  ින්තන ා. ඒ ා  ැන ිග න ග න ඇිසත් 
ත්ි යට ිසරු න්ත  ැන ොා ෙළ යුත්ගත්.  

ඊළඟප, ගේජ ්ධ යගයකු  ැන ි තා් ෙැ කු්ිරන්ත ොා ෙළා. 

හමුැාපති ඇ ැග න ිවහි් ලා හිග්ධ ැ්නගෙොප ඔය ොා ෙයපු 
්න්තත්රීතුම්ා සිටිගආ ගෙොගහේැ ැන්තගන්ත නැහැ. ඒ ්න්තත්රී යයා ඒ 
ොලගආ ඇස-ෙප  හග න නිැාග න ත්ි සිටිගආ. එතගෙොප 

ිරරිබත් ෙෑ ා. ඔය ිරයන යට ිසරු ා ග ුවග න්ත ිරඹු්  ෙඳුළු 
ගහළනා ඔය පැත්ගත් ින්තනා හතිබසාගැනා් ඒ ගේලාගේ ිරරිබත් 
ෙෑ ා.  ැැන්ත හමුැාගේ අයප පහය ගැන ාය ිරයා අමුතුම දුෙ , 
ෙන ාටු   ඇිස් ලා. නමුත් ්් ්ත  ෙයන්තන ඕනෑ, ඔය 

ිරයන ගේජ්ධ යයා ැඬු ේ ලැබු ගේ යට ිසරුග   නිසා ගනොග ි 
ිරයන   . ඔහු ැඬු ේ ලැබුගේ, මිනී ්ැරු්  සේබන්තධ ි. එ් 
මිනී ්ැරු්ප ඔහුප ිසරුද්ධ  නඩු ැැේගේ තමුන්තනාන්තගසේලාග  

ආණ්ඩු  ොලගආි. එගසේ නඩු ැැේගේ ජී.එ් . පීරිසාලාි. ඒ 
ොලගආ නඩු ැ්පු නිසාි, ගේ ොලගආ ැඬු ේ ලැබුගණ්. අිළ 
අකරෙයටයප ඇිනලි  හන්තගන්ත නැහැ. අිළ අකරෙයටය 

හුමරු න්තගන්ත නැහැ. ්හින්තැ යාජප ෂ්ඨ  ාග  අකරෙයටයප 
 ැත්ගතෝ ැ්ා  න්තගන්ත නැහැ. අිළප ඕනෑ ිසකරයප තීන්තදු ගැන්තන 
ිරයා අිළ අකරෙයටයප ිරයන්තගන්ත නැහැ. අිළ අකරෙයටයප නිැහස 

දීලා තිගබන ා. අකරෙයටගආ නඩු   ඇුම ා  ඒ අුව  නඩු ප 
තීන්තදු   දීලා ැඬු ්  දුන්තනා. අිළප ඒ ාප ඇිනලි  හන්තන බැහැ. 
යගට් නීතිය අුව , නීතයුවකූල පටිපාටිය අුව  අ  ය 

උසාිසයෙප ිවහි් ලා ඇපෑල  -අභියා්නය - ෙයලා ඔහුග  
නි ැයරිතා  ඔ්ලපු ෙයන්තන ඔහුප පුළු න්ත. 

ැැන්ත ේ ලිය් ෙැපය  අයග න ගෙොගහේැ ිවහි් ලා ස් ලි 
එෙතුම ෙයන ා. ඔය ෙැපයප එෙතුම ෙයන හැ්  තය ් ඕකූන්ත 

bank accounts ලප ැ්ා  න්තන ා. අනි ා්ධගයන්ත් එගහ් 
ෙයන ා. [ග ෝෂ්ඨා ිරීේ] අය  ේ්න්තිළල ිරයන ්න්තත්රීතුම්ා එෙ 
 තා   රුිළය්  සියය  ටගන්ත දු්ලපත් මිනිුමන්තග න්ත එෙතුම 

ෙළා. එෙතුම ෙයලා ඒෙ bank account එග  ැ්ා  ත්තා. 
හිඟන්තගන   ාග ි. හිඟන ගෙොගප   ාග ි. ැැන්ත ආපුම 
ෙැපය  අයග න ේ ලිය්  ගට් යන ා. අිළ ගේ යගට් ජනතා ප 

්ත  ෙයන්තන ෙැ්ැතිි,  ත පහ  ත් ඔය ෙැපයප නේ ැ්න්තන 
එපා ිරයා. අනි ා්ධගයන්ත් ඔය ේ ලිගආ එවුන්ත ෙන්තන-ගබොන්තන, 
සේභාෂ්ඨට ැ්න්තන, පයට ජීිසතය  ත ෙයන්තන ඔය ස් ලි 

ඔ ගෙෝ් ිසයැේ ෙයන ා.  ඔවුන්ත යගපන්ත ගහොයෙේ ෙයපු ස් ලි 
තිගබන ා. ගේ ැ සා ල එගසේ මිලියන හයසියය-අපසියය 
ගහොයෙේ ෙයපු ඒ ාප ිසරුද්ධ  නඩු ැ්න ා. අය යට ිසරු ා 
ග ුවග න්ත ඔය තයේ ෙැ කු්  තිගබන ා නේ එින්ත මිලියන 

ගැෙ  ගැන්තන බැරිැ? මිලියන ගැෙ  දීලා එ් යට ිසරු ා ගබ්යා 
 න්තන බැරිැ? ඒෙත් අහිංසෙ මිනිුමන්ත ල ා ත්ි ෙයන්තන 
හැන්තගන්ත. ඕෙි යාා්ධාය. ඔය ේ ලිගආ සිටින 

තමුන්තනාන්තගසේලා වීදුරු ග  ්  ල ිවග න අගන  අයප  ්  
 හන්තන එපා. මීය ප පුම  ඔය ේ ලිය ගබොරු ඇැ බෑ ාප, ්ඩ 
 ැුම ාප, අග්ල ්රිත  ාතනය ෙළාප ඔය ේ ලියප ෙ ැා ත් 

ඔළු  උසාසන්තන හේබග න්තගන්ත නැහැ. සාතුමතිි.  
 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන්  සවා සම්ෙත විය  
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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[ෆී් ඩ් ්ා්ධෂ්ඨ්   රු සයත් ගෆොන්තගසේො  ්හතා] 



101)  සැ්ලතැේබ්ධ  20  

නිෂනපාදන බදු (විවශ්ේෂ විධිවිධාාන) පනත : 
නියෙය 

உற்பத்தி வொி (விதெட  ஏற்பொடுகள்) ெட்டம் : 

கட்டமள 
EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT: ORDER 

 
ගරු ලක්ෂනෙන් කිිනඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු ොානායෙතුම්නි, මුැ්  අ්ාතයතුම්ා ග ුවග න්ත ්් 

පහත සවහන්ත ගයෝජනා  ි රිරිපත් ෙයන ා: 
 
"1989 අංෙ 15 ැයන නිෂ්ඨාපාැන බදු (ිසග ේෂ්ඨ ිසකරිසධාන) පනගත් 5  ැනි 

  න්තතිය යපගත් නිෂ්ඨාපාැන බදු සේබන්තධගයන්ත මුැ්  අ්ාතය යයා ිසසින්ත 

පන න ලදු , 101) ්ැි 1) රිනැති අංෙ 19)8/19 ැයන අති ිසග ේෂ්ඨ  ැසට් 

පත්රගආ පළ ෙයුව ලැබ, 101).08.1( රින ිරිරිපත් ෙයන ලැ නිය්ය අුව්ත 
ෙළ යුතුම ය. 

 
 (අ්ාතය ්ණ්ඩලගආ අුව්තිය ැන්ත ා තිගබ්.)ය 

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන්  සවා සම්ෙත විය  
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
කල්තැබීෙ 

ஒத்திமவப்பு 
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂනෙන් කිිනඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු ොානායෙතුම්නි, යපා්ධලිගේන්තතුම  ැැන්ත ේ  තැබිය 

යුතුමයයි ්ා ගයෝජනා ෙයන ා. 
 
ප්රශ්නනය සවාිමමුඛ කරන ලදී  
வினொ எடுத்திெம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභා  ේ  තබන අ සාාාගේ ගයෝජනා ,  රු ිසජිත ගහේයත් 
්හතා. 
 

කම්කරු නිලධාාිනන්වේ වසේවා වයවසනථා ිළිතබ  

ගැ ලු 
ததொழில் அலுவலர்களின் தெமவக் குறிப்புத் 

ததொடர்பொன பிெச்ெிமன 
ISSUES RELATED TO SERVICE MINUTE OF LABOUR OFFICERS  

 
 
 

[අ.භා. ).10] 

 
ගරු විජිත වහේරත් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு விஜித தஹெத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
 රු ොානායෙතුම්නි, සභා  ේ  තබන අ සාාාගේදී පහත 

සවහන්ත ගයෝජනා  ්ා ි රිරිපත් ෙයන ා: 

"ගේ  නිසප ෙේෙරු ගැපා්ධතගේන්තතුමගේ ෙේෙරු නිලධාරින්තග   ැඩ 

 ්ධජනය  රියත් ග මින්ත තිබී් නිසා ගැපා්ධතගේන්තතුම  තුමළ බයපතළ 

 ැපුසහ ත තත්ත් ය  ්තුම වී තිගබ්. ග්හි බලපෑ් ගැපා්ධතගේන්තතුම ප 

ප්ට  සී්ා වී නැති අතය  ෘත්තීය ්රියා්ා්ධ  නිසා ෙේෙරු න්තග  

්රතිලාභ ග ුවග න්ත හාේපුතුමන්තප එගයහි  අකරෙයටගආ ප යන ලැ නඩු 
15,000ෙප බාධා වී ඇතැි ජන්ාධය  ා්ධතා ෙයි. 

ෙේෙරු ගැපා්ධතගේන්තතුමගේ ොලීන  සිදු ිසය යුතුම ්රතිසංිසධානයන්ත සිදු 

ගනොවී් තුමළ  ්ධධනය   ෙේෙරු නිලධාරින්තග   ැපුොී තත් ය ග්් 

 ැඩ  ්ධජනයප තුමඩු දී තිගබ්. එ් නිලධාරින්තග   ැපු ිසසී ් ිල ෙ 

ෙය ත් ගසේ ා  ය සාාා   ්රියාගේ ගයැවී් ගෙගයහි බලධාරින්තග  

අ ධානය ග්ගත  ගයොමු වී නැත. ග්් අතෘ්ලතිොී ගසේ ා තත් ය තුමළ 
අසයට  න්තගන්ත, එ් නිලධාරින්තග  ගසේ ා ලබන ලංොගේ ගපෞද් ලිෙ 

අං ගආ ල ෂ්ඨ සංඛ්යාත  ැඩෙයන ජනතා ය. එබැිසන්ත ග්්  ැපු 

ෙඩිනමින්ත ිසසඳිය යුතුම  තිගබ්. 

ආණ්ඩු  ිසසින්ත ෙඩිනමින්ත ්ැරිහත්  ිසසඳිය යුතුම ගැපා්ධතගේන්තතුම 

පරිපාලන  ැපු   ජාතිෙ   ගයන්ත බලපෑ්   නතුමරු  ්ධධනය වී්ප 

ිඩ හැී් ෙන ාටුැායෙ ෙරුටිර. ගේ තත්ත් ය තුමළ ෙේෙරු 
ගැපා්ධතගේන්තතුමගේ ෙේෙරු නිලධාරින්තග  ගසේ ා  ය සාාා ිළිබබව 

 ැපු  ෙඩිනමින්ත ිසසී ් සවහා ්ැරිහත්  න ගලස යජයප ගයෝජනා 

ෙයමි.ය 

 

ගරු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ගේ අ සාාාගේ,  රු එඩ් ඩ් ගුටගසේෙය 
්න්තත්රීතුම්ාග  න් මූලාසනය සවහා ගයෝජනා ෙයන්තන. 

 

ගරු ලක්ෂනෙන් කිිනඇල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු ොානායෙතුම්නි, යගේ අ සාාාගේ,  රු එඩ් ඩ් 
ගුටගසේෙය ්න්තත්රීතුම්ා මූලාසනය  ත යුතුමයයි ්් ගයෝජනා 
ෙයන ා. 

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන්  සවා සම්ෙත විය  
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරරුව ගරු කථානායකුරො මූලාසනවයන් ජවත් වුවයන්, 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණවසේකර ෙහතා මුලාසනාරූඪ විය  

 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ெபொநொெகர் அவர்கள் அக்கிெொெனத் 

தினின்று அகலதவ, ைொண்புைிகு எட்வட் குணதெகெ அவர்கள்    

தமலமை வகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ිසජිත ගහේයත් ් න්තත්රීතුම්ා. 

 
ගරු විජිත වහේරත් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு விஜித தஹெத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි, අග්ල යගට් ගපෞද් ලිෙ 

අං ගආ ඒ  ාග ් අ්ධධ යාජය අං ගආ  ැඩ ෙයන ෙේෙරු 

ජනතා , ල ෂ්ඨ 80  ප්ට ග න ා. ල ෂ්ඨ 80  ප්ට  න  ැඩ 
ෙයන ජනතා ග  වැනිෙ ෙේෙරු ්ර ාන ිසසී ් සවහා ෙේෙරු 
ගැපා්ධතගේන්තතුම   තිගබන ා. ඒ ෙේෙරු ගැපා්ධතගේන්තතුමගේ 

ිසිසධ නිලධාරින්ත ගසේ ගආ නියු ත ග ලා ින්තන ා.  සය 
 ටනා   තිසාගසේ ෙේෙරු නිලධාරින්තග  ගසේ ා න්ත ිළිබබව  
තිගබන  ැපු ගසේ ෙයන්ත ිසසින්ත ිරිරිපත් ෙයුව ලැබු ා. 

675 676 



පා්ධලිගේන්තතුම  

 ්ධත්ානගආ ප්ට  ගනොග ි, මීය ප ිහත පැ තුමණු 
ආණ්ඩු ලපත් ත්න්ත  ෘත්තීය   ගයන්ත මුහුට ගැන  ැප  ු
ිරිරිපත් ෙළා. ිරිරිපත් ිරී්ත් එ ෙ මීය ප  සය  ටනා ෙප 

ගපය ෙේෙරු නිලධාරින්ත සවහා ග න්ත   ගසේ ා  ය සාාා   
හැන ාය ිරයන ගපොගයොන්තදු  ිසිසධ ඇ්ති රු දීලා තිගබන ා. 
ගේෙ අැ ඊගආ හරිසිගආ ්තුම ග ්.් තත්ත් ය  ගනොග ි.  

මීය ප අවුරුදු 10ෙප ෙලින්ත ඒ  ැටු්ල ගෙොමිෂ්ඨග්න්ත 100)/0) 
 ැටු්ල ්ක්ර ග් ඛ්යප අුව  ිතා පැහැරිලි  නි්ධගද්  ෙයලා 
තිගබන ා, ිසිසධ  ගෂ්ඨේත්ර සවහා ිසිසධ  ෘත්තීන්ත ලප ග න්ත   ගසේ ා 

 ය සාාා   හැන්තන ිරයලා. මීය ප අවුරුදු 10ෙප ෙලින්ත ෙයපු 
නි්ධගද් ය  ිතා පැහැරිලි  තිගබන ා. ඊගආ, ගපග්ධැා  ැඩ 
 ්ධජනයෙප හරිසිගආ ආ ා ගනොග ි. පුම ිවය ආණ්ඩු ගේ ගසේ ා 

 ය සාාා  හැන්තන ්ැරිහත් වුගණ්ත් නැහැ. ගේ ආණ්ඩු  ගේ 
ගසේ ා  ය සාාා  හැන්තන ්ැරිහත් ග ලාත් නැහැ. අ සානගආදී, 
ගේෙ ජාතිෙ  ැඩ  ්ධජනය  ැ  ා  ්ධධනය ග ලා තිගබන ා.  

මූලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි, ්ාධය හයහා ඇ්ති රුන්තග  

්රො  සහ ස්හය බලධාරින්තග  ්රො  තුමිබන්ත ජනතා ප ඒත්තුම 
 න්ත න්තන උත්සාහ ෙයන ා, ෙේෙරු නිලධාරින්ත  ැඩ 
 ්ධජනයෙප ඇිස් ලා තිගබන්තගන්ත ත්න්තග   ැටු්ල ිළිබබව 

්ර ානය  නිසාය ිරයා. ඒෙ ිරේ ා් හරි ග් සිි, ගේ 
නිලධාරින්තග   ැ ඩ  ්ධජනය ්්ධැනය ෙයන්තන. ඇත්ත ්ර ානය යප 
 හලා  ැටු්ල ්ර ානය  උඩප ැැේ්ා්  ැඩ ෙයන ජනතා ප  ැරැරි 

අැහස  එන ා, යගේ නිලධාරින්ත ත්න්ත ග ුවග න්ත ගනොග ි, 
ඔවුන්තග   ැටු්ල ග ුවග න්ත  ්ධජනය ෙයන්තගන්තය ිරයලා. ඒෙ 
ිතා්  ැරැරි සහ ත ්රියා  .  

ෙේෙරු නිලධාරින්ත  ාග ් සහොය ෙේෙරු 
ගෙෝසාරිසා රු අවුරුදු  ටනා ෙ ිවලා ෙේෙරු 
ගැපා්ධතගේන්තතුමගේ ්රති යුහ තෙයටය ිළිබබව  ත්න්තග  

අැහසා ි රිරිපත් ෙයලා තිගබන ා. ජාතයන්තතය ෙේෙරු සංිසධානය 
 - ILO එෙ - ිළිබග න තිගබන ා, ගේ යගට් ෙේෙරු බලධාරින්ත 
ිළිබග න තිගබන ා, යෙේෙරු ගැපා්ධතගේන්තතුම  ය්  පැනිවය 
ආයතනය . ආයතනිෙ  යුහය ය්  පැන ිවය එෙ . ඒ නිසා 

ගේෙ අුත් ග න්තන ඕනෑ  නවීෙයටය ග න්තන ඕනෑ  ිස්ධය ත 
ෙයටයෙප ල  ග න්තන ඕනෑය ිරයලා. ඒ නිසා ත්ි, 
්රති යු තෙයටය ිළිබබව සැලැසා්  ්රියා ප නඟන්තන 

ගයෝජනා   මීය ප ිහතදී ්තුම වුගණ්. ඒ අුව  ත්ි යේ ෙමිටු   
පත් ෙයලා -්ඩිහගහේ ා ෙමිටු  පත් ෙයලා- ෙේෙරු 
ගැපා්ධතගේන්තතුම  ්රති යුහ තෙයටය ිළිබබව යේ  ැඩ 

ිළිබග ළ  ආයේභ ෙයලා තිගබන්තගන්ත. නමුත් ඒ 
්රති යුහ තෙයටයත් එ ෙ ඊප  ැළගපන ආොයයප ඒ 
නිලධාරින්තග  ගසේ ා ත් අුත් ග න්තන ඕනෑ  නවීෙයටය ග න්තන 

ඕනෑ. ගේ ගැෙ ග න ග න් ගනොග ි, ගේ ගැෙ එෙ . එෙ 
පැත්තිරන්ත ෙේෙරු ගැපා්ධතගේන්තතුමගේ ආයතන  යුහය අුත් 
ග න්තන ඕනෑ. අුත් ග න ආයතන  යුහයප  ැළගපන ආොයයප 
නිලධාරින්තග  ගසේ ා ුවත් නවීෙයටය ග න්තන ඕනෑ.  

ඇත්තප්, ගේ ගැේ පැ රිය යුත්ගත් එේ ෙමිටු ෙප. 
නමුත් ෙැබිනට් ්ණ්ඩලය  ත්තුම තීන්තදුග න්ත ්ඩිහගහේ ා ෙමිටු ප 
බලය පැ රිලා තිගබන්තගන්ත, ගේ ආයතනය ්රති යුහ තෙයටයප 

ප්ටි. ඇ්තිතුම්ා ්ාධය ලප ිරයලා තිගබන ා, ය්ඩිහගහේ ා 
ෙමිටු  පත් ෙයලා තිගබන ා. ැැන්ත ගේගෙන්ත ගසේ ා  ය සාාා 
හැන්තන පුළු න්තය ිරයලා. නැහැ. ඒෙ සේපූ්ධටගයන්ත්  ැරැරිි. 

ිතා් පැහැරිලි  ්ඩිහගහේ ා ෙමිටුග න්ත ෙරුණු සවහන්ත   
ෙයන ා, යඅපප බලය පැ රිලා තිගබන්තගන්ත ආයතනය 
්රති යුහ තෙයටයප ප්ටිය ිරයලා. ආයතනය 

්රති යුහ තෙයටය ගහොවි. ඒෙ ෙයන්තන ඕනෑ. පළාත් ්ට්ප්ප, 

රිසා්රි  ්ට්ප්ප, ්රාගද්ය ය ්ට්ප්ප ෙේෙරු ගැපා්ධතගේන්තතුමගේ 
්රියා ලිය ිස්ධය තෙයටය ග න්තන ඕනෑ. ගසේ ෙයන්තප, 
ත්න්තග  අ්ධා සාධෙ අයමුැල ලබා  න්තන, ත්න්තග   ෘත්තී්ය 
 ැපු   ිළිබබව  නීති්ය ෙරුට  ිසසවා  න්තන යාපනය, 

ිරලිගනෝ.චිය, මුලතිේ, ්ඩෙලපු , හේබන්තගතොප, අේපාය  ාග  
ඈත ්රගද්  ල ි වලාි ගෙොළඹප එන්තන සිදු ග ලා තිගබන්තගන්ත. 

ගෙොළඹ, නායාගහේන්තිළප ෙේෙරු අ්ාතයාං ගආ 

මූලසාාානගයන්ත ඒ සිය් ල ිසසවා  න්තනා තත්ත් ය ග නසා 
ග න්තන ඕනෑ. ඒෙ ත ත් ිස්ධය තෙයටය ෙයන්තන, එහි 
පරිපාලනය ත ත් ෙේෙරු ජනතා ප සමීය ප ෙය න්තන 

 ූහාත්්ෙ ග නස  ිසය යුතුමි. හැබැි, ඒ  ූහාත්්ෙ ග නසප 
සාග්ල ෂ්ඨ  ගේ ගසේ ෙින්තග  ගසේ ා  ය සාාා  හැගැන්තන ඕනෑ. 
නමුත්, අැපත් ඒෙ හැරිලා නැහැ. ඒෙි ගේ ්ර ානය. ගසේ ා 

 ය සාාා   හැන්තන අ්ාතයාං ය පැත්ගතන්ත ්ැරිහත් ග න්තගන්ත 
නැති නිසා ෙේෙරු නිලධාරින්තග  පැත්ගතන්ත,  ෘත්තිය සමිති 
පැත්ගතන්ත ගසේ ා  ය සාාා   හැලා ිරිරිපත් ෙය තිගබන ා. 
එතගෙොප ඒ ගසේ ා  ය සාාා  ිරිරිපත් ෙයපු එෙ ්ත පැනේ 

ග ලා ැැන්ත ගේෙප ෙඩිනේ ිසසඳු්  ලබා ගැන්තන පුළු න්ත.  

ඇත්තප් අැ ෙේෙරු අ්ාතයාං ය පැත්ගතන්ත හා ෙේෙරු 
ගැපා්ධතගේන්තතුම  පැත්ගතන්ත  ත්ගතොත්, ඒ ාගආ ිහළ් තනතුමරු 

 න අ්ාතයාං  ග් ෙේ, ෙේෙරු ගෙෝසාරිසා ජනයා් ,  
අතිග්ධෙ ගෙෝසාරිසා ජනයා්  තනතුමරු සවහා අැ යාජය පරිපාලන 
ගසේ ගආ අයි බව ා  න්තගන්ත.  ඒ නිසා් 1004 ි වලා ගේ  නතුමරු 

නීති ිළිබබව අතිග්ධෙ ෙේෙරු අධය ෂ්ඨ ජනයා්  ුරයය හිසා  
තිගබන ා. ග්ොෙැ, ඒ තනතුමය පුය න්තගන්ත ෙේෙරු නිලධාරියාග  
්ට්පගේ ිවලා ගසේ ා ොලය,  ාග ් අගනකුත් අධයාපන සහ 

 ෘත්තීය ුමදුුමෙේ ්ති. නමුත්, ඒ තනතුමය පුය ා නැහැ. ිතින්ත 
ිහළ තනතුමරු ගැෙ තුමන  පරිපාලන නිලධාරින්තග න්ත ිළරුටා් 
ඒ අයප නීතිය ිළිබබව, ෙේෙරු නීති ිළිබබව ැැුව්  නැහැ  

අත්ැැකී්  නැහැ. ඒ  ාග ් ෙේෙරු නීති ිළිබබව  ්ැරිහත් 
ග න්තන ඒ ්රාගයෝිවෙ ්රියාොරිත් ය ගැන්තන හැිරයා   නැහැ. 
එගහ් නේ පරිපාලන්ය ැැුව් තිබීග්න්ත ප්ට  ඔය ිරයන 
්රති ූහ තෙයටය ෙයන්තන බැහැ.  

අැ ්ඩිහගහේ ා ෙමිටු   ත්ගතොත්, එහි පසා  ගැනාග න්ත තුමන්ත 
ගැගන  ින්තන ා එගහ් අත්ැැකීේ තිගබන අය   අගන  
ගැගැනා පරිපාලන නිලධාරින්ත.   එතුම්න්තලා ගැගැනා ගේ  ැඩ 

 ්ධජනය පපන්ත  න්තන ැ ගසේ රිසා්රි  ෝධයාලයෙප යන්තනි 
හිටිගආ බලන්තන. ැැන්ත ත්ි ිග න  න්තගන්ත.  ිතින්ත එ ැනි 
අයග න්ත ආයතන ්රති ූහ තෙයටය ිළිබබව සැලැුමේ හැන්තන 

බැහැ.  ඔබතුම්න්තලා දීපු ගපොගයොන්තදු කුි ගේ ිෂ්ඨාප ෙයලා නැතුම  
තිගබන්තගන්ත.  ඒ තීන්තදු තීයට  න්තනා තැනප, ගේ ආයතන 
්රති ූහ තෙයටය සහ ගසේ ා  ය සාාා  හැදී් ිළිබබව තීන්තදු 

තීයට  න්තනා තැනප එ ැනි අයප එන්තන පුළු න්ත ආොයගආ 
 ූහය  හැන්තන ඕනෑ. නමුත්, ඒෙ ත ් හැරිලා නැහැ. එහි 
්රතිිසපාෙ බු ති ිසඳින්තගන්ත ගේ යගට් ගපෞද් ලිෙ සහ අ්ධධ යාජය 
ආයතන ල  ැඩ ෙයන ල ෂ්ඨ සංඛ්යාත ජනතා ි. ග්ොෙැ,  EPF 

එෙ එගහ් නැත්නේ අ්ධා සාධෙ අයමුැල ිරයන්තගන්ත රුිළය්  
ගෙෝටි  ටන  ස් ලි තිගබන තැන . EPF එෙ ිළිබබව  
නීති්ය  ැප  ුත ් තිගබන ා.  ඒ නිසා ත්ි පුම ිවය ොලගආ 

අිළ ැැ ග , EPF  එග  ස් ලි ටිෙ අයග න ගෙොපසා ග ගළව 
ගපොගළේ බිසානසා ෙය  තිගබන අන්තැ්.  ඒ බිසානසා ෙයපු ස් ලි අැ 
පාඩු ලබා තිගබන ා. ඒ මුැ්  ඒ ෙේෙරු න්තප නැති ග ලා 

තිගබන ා. ඒ ා ිළිබබව තීන්තදු තීයට  න්තන, ඒ ා 
ෙළ්නාෙයටය ෙයන්තන, ඒ EPF එෙ ිළිබබව  ෙපයුතුම ෙයන්තන 
තිගබන ගැපා්ධතගේන්තතුම  ත්ි ෙේෙරු ගැපා්ධතගේන්තතුම  

ිරයන්තගන්ත. නමුත්, එතැන අේධ්ටය වුගටොත්, එතැන රැිරයා  

677 678 

[ රු  ිසජිත ගහේයත්  ්හතා] 



101)  සැ්ලතැේබ්ධ  20  

ෙයන අයප රැිරයාගේ තෘ්ලති්ත්භා ය නැති වුගටොත් එතැනින්ත 

එහාප ඒෙ ආය ෂ්ඨා ග න්තගන්ත නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි, අැ ගේ සේබන්තධගයන්ත 
ගබොගහෝ නඩු තිගබන ා. අිළ ැන්තන ා, අ්ධා සාධෙ අයමුැලප 
සියයප 10  ැ්න්තන ඕනෑ ිරයන ොයටය.  එයප සියයප 8  

ගසේ ෙයාග න්ත ැ්න ා, සියයප 11   යාපාරිෙයා ැ්න්තන ඕනෑ. 
නමුත්, ඒ ා හරියප ගනොග වී් නිසා ගබොගහෝ නඩු ඇති ග ලා 
තිගබන ා. අ සානගආදී ග්ොෙැ ග න්තගන්ත?  EPF ගනොග වී් 

නිසා ගසේ යයා  හිග්ධප යන ා.  ්ාස ) , අවුරුද්ැ  හිග්ධ ිවලා 
එිබයප එන ා. හැබැි, ඒගෙන්ත ගසේ ෙයාග  EPF එෙ 
ලැගබන්තගන්ත නැහැ. ඒෙ  ඔහු ග  න්තගන්ත නැහැ. ්ාස )  හිග්ධ 

ිවහි් ලා ග  න්තගන්ත නැති  ින්තන ා. ඒ ා ග නසා ෙයන්තන නීති 
ගෙෝ? ඒ ා හැන්තන ඕනෑ. ඒ ා හැන්තන ත්ි නීති ිළිබබව ෙේෙරු 
අතිග්ධෙ අධය ෂ්ඨ ජනයා්  තනතුමයප එ ැනි ුමදුුමෙේ තිගබන 

ගෙනකු බව ා  න්තගන්ත. හැබැි, ඒ තනතුමය ත ් පුය්ලපාඩු  
තිගබන ා. ිතින්ත ල ෂ්ඨ  ටන  ස් ලි ආණ්ඩු ප ලැගබන්තගනත් 
නැහැ,  ෙේෙරු න්තග  ඒ අිතිය ලැගබන්තගනත් නැහැ.   
අැ අ්රිය නඩු තිගබන ා, 5,)80ෙප  ැඩි සංඛ්යා  . ඒගෙන්ත 

ිසතය  රුිළය්  ගෙෝටි 180  ආණ්ඩු ප ලැගබන්තගන්ත නැහැ. ගේ 
සේබන්තධගයන්ත  ගයන්තතුම නඩු 1,()1  තිගබන ා. ඒ නිසා රුිළය්  
ගෙෝටි 81  ආණ්ඩු ප ලැගබන්තගන්ත නැහැ. ග්තැන එෙතුම  

 ත්ගතොත් රුිළය්  ගෙෝටි 1)1 . ගේ යන්තත්රටය හරියප 
්රියාත්්ෙ ගනොවී් නිසා ඒ මුැල අහිමි ග ලා තිගබන ා. අැ ගේ 
ෙේෙරු නිලධාරින්ත  ැඩ  ්ධජනය ෙයන්තගන්ත ගේ ්ර ාන ලප 

උත්තය ගැන්තන ිරයලා. ගේ යගට්  ැඩ ෙයන ජනතා ග  EPF 
ස් ලි ග  න්තගන්ත නැති  ඒ ිළිබබව  නඩු ැ්ා තිගබන ා. එ් 
නිසා රුිළය්  ගෙෝටි 1)1ෙ මුැල  ආණ්ඩු ප ලැගබන්තගන්ත නැහැ. 

ඒ සේබන්තධ ්ර ානත්, ෙේෙරු න්තප මුැ්  ගනොලැගබන ්ර ානත් 
ිසසවන්තන යන්තත්රටය  හැන්තන. ඒ ග ුවග න්ත ත්ි ගේ 
නිලධාරින්ත  ැඩ  ්ධජනය ෙයන්තගන්ත. ඒෙ හුදු  ැටු්ල අය ළයෙප 

හය ාග න ත්න්තග  යසාසාගේ  ැටුප  ැඩි ෙය  න්තන ගේ 
නිලධාරින්ත strike ෙයන ාය ිරයන ා. ඔබතුම්න්තලා ගේ  ැඩ 
 ්ධජනය ඒෙප ලඝු ෙයලා අ සානගආ ්්ධැනගයන්ත ගේෙප 
උත්තය ගහොයන ා. ැැන්ත ග්ොෙ ැ ෙයලා තිගබන්තගන්ත? 

ඔබතුම්න්තලා ිසාගස් ලා ිරේ ා, යඅනි ා්ධයගයන්ත් ගසේ යප 
එන්තන ඕනෑ, එගහ් නැත්නේ ගසේ ගයන්ත ි ත් ෙයන ාය ිරයලා. 
එෙ එෙ තැන්ත ල එෙ එ  ගෙනා එෙ එෙ ඒ ා ිරේ ා.  ැඩ 

 ්ධජනයප සහභාිව වුණු අයප  ැටු්ල ග  න්තගන්ත නැහැි ිරයලා 
අැ හරිසිගආ් තීන්තදු   අයග න තිගබන ා.  ැඩ  ්ධජනයප 
සහභාිව වුණු අයප  ැටු්ල ග  න්තගන්ත නැහැ ිරයලා තීයටය  

 න්තගන්ත ගෙොගහෝැ? ඒෙ යහ පාලනයැ? ඔබතුම්න්තලා බලයප 
ආගේ ෙේෙරු න්ත ඒ ිසකරයප ්්ධැනය ෙයන්තනැ? යහ පාලනය 
ිරයන්තගන්ත ගේෙැ?  ැඩ  ්ධජනය ිරී්  ෘත්තීය අිති ාසිේ .  

ගේ අය  ැඩ  ්ධජනය නිෙේ පපන්ත  ත්ගත් නැහැ. හත් න ැා 
 ැඩ  ්ධජනය  ආයේභ ෙයන ා ිරයලා පළමු න ැා ලිඛිත  
ැැුවේ දුන්තනා. ඒ අුව  පසා න ැා සාේ.ාා   දුන්තනා. ඒ 
සාේ.ාාගේදී යේ යේ ෙරුණු ොා ෙළා. හැබැි , ඒ සාේ.ාාගේදී 

එෙඟ වුණු ගද් ්  ඔබතුම්න්තලාග  පැත්ගතන්ත හරියාොය  ිෂ්ඨාප 
ෙගළේ නැහැ. ඔබතුම්න්තලා පුම  ්ාධය ලප ිරේ ා, ය ෘත්තීය 
සමිති එෙඟ වුටා, එෙඟ ග ලා ිවය ඒ ා පසාගසේ ෙැඩු ාය ිරයලා. 

නැහැ,  යඑෙඟ වුටාය ිරයලා Minute එෙ ඔබතුම්න්තලා හැා 
 ත්තා. හැබැි , එතැනරි ිතා පැහැරිලි  ිරේගේ ග්ොෙ ැ? 
එතැනරි ිරේගේ ගේ ිළිබබව   හා් ෙැබිනට් අුව ෙමිටු   පත් 

ෙයන්තන ිරයලාි. ඒ ෙැබිනට් අුව ෙමිටු  පත් ෙයලා ගේ ගසේ ා 
 ය සාාා  හැන ාැ නැද්ැ, හැරිය යුත්ගත් ගෙගසේැ ිරයලා 
තීන්තදු   ගැන්තන ිරේ ා. ඔවුන්ත ි් ලන්තගන්ත එප්ටි. 

ඔබතුම්න්තලා ැැන්ත ගේෙ අත්තගනෝ්තිෙ ිසකරයප ්්ධැනය 
ෙයන ා. අැත් ඔවුන්ත ිරයන්තගන්ත ග න ග්ොෙ  ත් ගනොග ි. අැ 

ඔවුන්ත  ැඩ  ්ධජනය ෙයන්තගන්ත ඔබතුම්න්තලා එෙ එ  ගෙනා එෙ 

එෙ ඒ ා ිරයපු නිසාි. ඇ්තිතුම්නි, ැහතුමන්ත න ැා සාේ.ාා   
ගයොැා තිබුණු බ  ඔබතුම්ා ැන්තන ා. හැබැි, ඒ සාේ.ාා ප 
ඔබතුම්ා ආගේ නැහැ. නිගයෝජය ඇ්තිතුම්ා සාේ.ාා ප සේබන්තධ 
වුටා. ඒ සාේ.ාාගේ නිලධාරිුවත් සිටියා. ගේ ගසේ ා  ය සාාා  

හැන්තන ිසසි න ැා -ඒ ිරයන්තගන්ත අැ- ෙැබිනට් ්ණ්ඩලයප 
ගයෝජනා   ිරිරිපත් ෙයන්තන නිගයෝජය ඇ්තිතුම්ා එෙඟ 
 න ා. එතගෙොප  ෘත්තීය සමිති ිරයන ා, යඅැ ෙැබිනට් 

්ණ්ඩලයප ඒ ගයෝජනා  ැ්න ා නේ, ිසසිඑ  න ැා සිප  ැඩ 
 ්ධජනය අත් හරින ාය ිරයලා.  

පසාගසේ ග්ොෙැ  න්තගන්ත? ග් ෙේතුම්ා ඒ ගයෝජනා ත් එ ෙ, 

ඒ එෙඟතා ත් එ ෙ නිලධාරින්ත ස්ඟ ඇ්තිතුම්ා  හේබ  න ා. 
ඔබතුම්ාග  ගපෞද් ලිෙ ග් ෙේ, ්ාධය ග් ෙේ, ඒ  ාග ් 
අ්ාතයාං ගආ නිලධාරි කීප ගැගන  එතැන ින්තන ා. ඒ නිල 

ගනො න සාේ.ාාගේදී ඔබතුම්ාග  උත්තයය ග ලා තිබුගණ් 
ග්ොෙ ැ? ය්් ඇ්තිෙග්න්ත ි ත් වුටත්, ගේෙ ෙයන්තගන්ත 
නැහැය ිරයලා ඔබතුම්ා ිරේ ා. ැහතුමන්ත න ැා පැ ැති 
සාේ.ාාගේදී නිගයෝජය ඇ්තිතුම්ා එෙඟ වුණු ගද්ප ඔබතුම්ා 

ිරයන ා, යඑෙඟ  න්තගන්ත නැහැය ි ිරයලා. ෙේෙරු යාජය 
අ්ාතයතුම්ා එෙඟ වුණු ගද් ෙැබිනට් අ්ාතයතුම්ා ෙයන්තගන්ත 
නැහැි ිරයන ා. ගේෙප ගහේතුම  ග්ොෙ ැ? හරිනේ, ත්න්තග  

අ්ාතයාං ගආ සිටින ෙේෙරු නිලධාරින්තග  අිතිය ග ුවග න්ත 
ගපනී ින්තන ඕනෑ ඇ්ති යයාි. ස් ලි නැහැ ිරයලා මුැ්  
ඇ්ති යයාත් ඒෙ ෙයන්තන බැහැ ිරයන ා. මුැ්  ඇ්ති යයා 

ගහෝ, ්රතිපත්ති සැලුමේ සේපාැෙ ්ණ්ඩලගආ ගෙොගහේ ගහෝ 
ිරයන ා නේ, ගේ රැිරයා ල ්ර ානය   ග න  ැපු   
තිගබන ා  ිරයලා ඒෙ ග න් ොා  . අඩු්  ටගන්ත ෙැබිනට් 

්ණ්ඩලය පත් ෙයන ගෙොප අුව ෙමිටුග න්ත ගේෙ ්රති ගෂ්ඨේප 
ෙයන ා නේ, ඒත් ්ර ානය  නැහැ. හැබැි,  රු ඇ්තිතුම්නි, 
ඔබතුම්ාග  අ්ාතයාං ගආ නිලධාරින්තග  අිතිය ග ුවග න්ත 

ඔබතුම්ා ගපනී ින්තගන්ත නැහැ. එතැනි ගේ ්ර ානය තිගබන්තගන්ත. 
ඒ වුටාප ඔබතුම්ා යාජය පරිපාලන හා සා ගද්  ෙපයුතුම 
ඇ්ති යයා   ගයන්ත ෙපයුතුම ෙළ ොලගආදී ත්ි ගද්ය ය 
ආැායේ ගැපා්ධතගේන්තතුමගේ ගද්ය ය ආැායේ නිලධාරින්තග  ගසේ ා 

 ය සාාා  හැදුගේ. එතගෙොප ජයුමන්තැය ්හත්තයා ්ැරිහත් 
ග ලා ඒෙ හැදු ා.  

යාජය පරිපාලන හා සා ගද්  ෙපයුතුම ඇ්ති යයා ිසකරයප 

ඔබතුම්ා ඒෙප අුව්ැතිය දුන්තනා. අැ ඔබතුම්ාග ් අ්ාතයාං ගආ 
නිලධාරින්ත උැාහයටයප  න්තගන්තත් එැා ඔබතුම්ා ෙළ ගද්්ි. 
ගද්ය ය ආැායේ නිලධාරින්තප හැපු ගසේ ා  ය සාාා ප ස්ාන වුණු 

ගසේ ා  ය සාාා   අපපත් හැන්තන ිරයලාි  ඔවුන්ත ි් ලන්තගන්ත. 
ග්ොෙැ, රැිරයා   ත්ගතොත් එතැන ින්තගන්තත් උපාකරධාරින්ත, 
ග්තැන ින්තගන්තත් උපාකරධාරින්ත. ගේ උපාකරධාරින්තප ඔවුන්තග  

උපාකරයප සරිලන ිසකරයප ත්න්තග  රැිරයා  ෙයන්තන පුළු න්ත 
ආොයයප ගසේ ා  ය සාාා   හැන්තන.  රු ඇ්තිතුම්නි, ඒ 
ගසේ ා  ය සාාා  හැන්තන බැහැි ිරයලා ඔබතුම්ා් barrier එෙ 
ැ්ා ැැන්ත ිසිසධ ්්ධැන ලින්ත ගේෙ යපපත් ෙයන්තන හැන ා. ඒෙ 

ිරසිගසේත්් සාධායට  න්තගන්ත නැහැ.  

ග්තැන ඇත්තප්  ත්ගතොත්, ැැන්ත  ඔබතුම්න්තලා ගේෙප 
්ැරිහත් වුණු ආොයය බැුග ොත්, සති ගැෙෙප  පසාගසේ  හරිසිගආ 

-පුම ිවය ිරිැා- ඔබතුම්ා ඇ්ති යයා ිසකරයප ලිිළය  ය න ා. 
Fax ය න්තන බැහැ. අන්තති්ප ිරිැා නි ාඩු ැ ගසේ,  ෘත්තීය සමිති 
ෝධයාලගආ ගැොය යටින්ත ලියු් ැාලා ිවහින්ත තිගබන ා, සඳුැා -

ඊගආ- සාේ.ාා ප. අැ ගේ ගයෝජනා  පා්ධලිගේන්තතුම ප ිරිරිපත් 
ෙයන ා. එතගෙොප ෙලබල ග ලා, ිරිැා ලියු්  ග න ිවහින්ත 
ගැොය යටින්ත ඇතුමළු ෙළා. ග්ගහ්ැ ්ර ාන ිසසවන්තගන්ත? 

ඇ්ති යයා ිසකරයප ඔබතුම්ාප මීය ප  ඩා   කී්  තිගබන ා, ගේ 
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්ර ානය ප ්ැරිහත්  න්තන. ඒ   කී් ඔබතුම්ා පැහැය හැය 
තිගබන ා. ඔබතුම්න්තලා ්ාධය ලප ිරයා තිගබන්තගන්ත, යැැන්ත 
ෙමිටු   පත් ෙය තිගබන ා. ගේ ්ර ානය ැැන්ත ිසසවන ා. ්ාස 

තුමන  ඇතුමළත ගේෙ හැන ාය ිරයා. නැහැ. ්ාස තුමන  ඇතුමළත 
හැන ාය ිරයා සහතිෙය  දී නැහැ. එතැනදී ඔබතුම්න්තලා  
ිරයන්තගන්ත ්ඩිහගහේ ා ෙමිටුගේ  ා්ධතා  ආ ාප පසාගසේ ගේෙප 

්ැරිහත් වී්  ෙයන ා ිරයාි . ඒෙ ගනොග ි උත්තයය ග න්තන 
ඕනෑ. හරි පැහැරිලි  ිරයන ා නේ, ්ඩිහගහේ ා ෙමිටුගේ  ා්ධතා  
ැැන්ත ඇත්තප් ගෙගයන්තගන්ත නැති එෙ . ඒෙ පත් ෙයලාත් ැැනප 

අවුරුද්ැෙප ිරට්ටුි. ්ාස තුමගනන්ත  ා්ධතා  ගැන ාය ිරයා 
ිරේගේ. ්ා්ධතුම ්ාසගආ  ා්ධතා  ගැන ාය ිරේ ා. ත ්ත් නැහැ. 
ජූනි ්ාසය ිවයා. හය ්ාසයි. ැැන්ත න  න ්ාසය. ්ාස න ය  

ිවයා. ්ාස තුමගනන්ත ්ඩිහගහේ ා ෙමිටුගේ  ා්ධතා  ගැන්තනේ 
ිරේ ා. අැ ග න තුමරු  ා්ධතා  නැහැ. ැැන්ත ඔබතුම්ා ්ාධයයප 
ිරයන ා, ත  ්ාස තුමනිරන්ත ඒෙ ගැන ාය ිරයා. ගේෙ 
ගෙොගහෝැ ිළිබ න්තගන්ත? ගේෙ ිළිබ න්තනප පුළු න්තැ? බැහැ. එ් 

නිසා ත්ි ෙේෙරු නිලධාරින්ත ිරයන්තගන්ත, ය්ඩිහගහේ ා ෙමිටු  
අපප  ැඩ  නැහැ. ඒෙප Cabinet එගෙන්ත බලය ප යා 
තිගබන්තගන්ත ග න  ැඩෙප. ගසේ ා  ය සාාා    හැන්තන එතැනප 

බලය ප යා නැහැය ිරයා. ඒ ෙමිටුගේ අය් එගහ් ිරයන ා. එ්  
නිසා ගේෙ ගනොග ි ෙළ යුත්ගත්.  

ගසේ ා  ය සාාා   හැන්තන Cabinet එග  අුවෙමිටු   පත් 
ෙයන්තන. එ්.්යි. ගේෙ හරි සයල  ැඩ . ඔබතුම්ා ප තිගබන්තගන්ත, 
ෙැබිනට් ්ණ්ඩලයප ගයෝජනා   ිරිරිපත් ෙයන්තනි. ගේ 

නිලධාරින්තග  පැත්ගතන්ත ිරිරිපත් ෙයන ගයෝජනා ටිෙත්, එයප 
අ්තය  ඔබතුම්න්තලාප අ්ාතයාං ය ිසකරයප ත  ගයෝජනා 
තිගබන ා නේ ඒ ටිෙත් ඒ සිය් ල සැලිර් ලප අයග න ෙැබිනට් 

්ණ්ඩලගයන්ත පත්ෙයන අුවෙමිටු ප ගසේ ා  ය සාාා    
හැන්තන බලය ප යන්තන. අුවෙමිටු  ිරයන ා නේ අපප  ෙේෙරු 
නිලධාරින්ත සවහා ගසේ ා  ය සාාා    හැන්තන බැහැ ිරයා, ඒෙ 

ග න් ොා  . එතගෙොප ඒෙප උත්තය ග න් ගසොයන්තන 
ග න ා. ගේ සයල  ැඩය ඇි ෙයන්තගන්ත නැත්ගත්?  

ගේ ්ර ානය ැැන්ත ජාතිෙ ්ර ානය  ෙයලාි  තිගබන්තගන්ත. 

ජාතිෙ ්ර ානය  ෙයලා එෙ පැත්තිරන්ත අනි ා්ධය ගසේ ා ෙයන්තන 
නිගයෝ  ෙයන ා. අගන  පැත්ගතන්ත  ැටු්ල නතය  ෙයන ා. ගේ 
්්ධැනය ෙළා්  සහොය  ෙේෙරු ගෙෝ සාරිසා රුුවත්  ැඩ 

 ්ධජනයප සේබන්තධ වුටා. ඊගආ ිවලා එතුම්න්තලාත්  ්ධජනයප 
ආ ා. ගේෙ සයල  නියගපොත්ගතන්ත ෙඩලා ගබ්යා  න්තන තිබුණු 
 ැඩ .  ැැන්ත ගපොයග න්ත ෙපා ගබ්යන්තනප බැරි  තත්ත් යප  
 ්ධධනය ග ලා තිගබන ා.  සහොය ෙේෙරු ගෙෝසාරිසා රුුවත් 

 ැඩ  ්ධජනයප ෙැව ා  ත්තා, ඔබතුම්න්තලා  හරියාොය  ගේෙප 
්ැරිහත් වුගණ් නැති නිසා. ගේ ්ර ානය දුය රි  ග නියන්තන ඕනෑ 
එෙ  ගනොග ි. හරි පැහැරිලි , ගේ ෙේෙරු නිලධාරින්ත, ෙේෙරු 

ගෙෝසාරිසා රු, ෙේෙරු ගැපා්ධතගේන්තතුමගේ ස්සාත නිලධාරින්ත 
ි් ලා සිටින්තගන්ත ත්න්තග   ෘත්තියප ගසේ ා  ය සාාා   හැා 
ගැන්තනය ිරයාි . ඒ ගසේ ා  ය සාාා  හැන්තන අඩු්  ටගන්ත 

්ැරිහත්වී්  තිගබන ාය ිරයන එෙ ෙැබිනට් අුවෙමිටු   පත් 
ෙය  ්රාගයෝිවෙ  ඔ්ලපු ෙය ගපන්ත න්තන. එ්.්යි. අැ ඔබතුම්ා 
තීන්තදු    න්තන. අැ ඔබතුම්ා ගේ පා්ධලිගේන්තතුමගේ ්රො ය  

ෙයන්තන. යගසේ ා  ය සාාා   ිළිබ න්තන ්් ්රතිපත්තිය  ිසකරයප 
එෙඟිය ිරයා ලිඛිත  තිගබන ා. ්රතිපත්තිය  ිසකරයප එෙඟ 
වුටාප  ැඩ  නැහැ. Practically ඒෙ අවුරුදු ැහය  තිසාගසේ 
සිද්ධග ලා නැහැ. 100)  ැටු්ල ්ක්රග් ඛ්ගආ නි්ධගද්  ෙයපු ගැය 

අවුරුදු ැහය  තිසාගසේ සිද්ධග ලා නැහැ.  

ඇ්තිතුම්නි, ඔබතුම්ාත් ෙේෙරු ඇ්ති යයා ිසකරයප ොලය  
හිටියා. ඇත්තප් අ ංෙ වු ්නා   තිගබන ා නේ ග්ය 

ෙයන්තන පුළු න්ත. වු ්නා   නැහැි  ිරයන එෙ ත්ි ගේ 

ග්ලන්තගන්ත. ඒෙි  ් ් ිරේගේ.  ඒෙ ෙයන්තන ඕනෑය ිරයා එතැන 
 ෙමිටුගේදී නිගයෝජය ඇ්ති යයා ිළිබ ත් ගැය ඔබතුම්ා 
ිළිබ න්තගන්ත නැතිග නගෙොප එතැන පයසාපයය  තිගබන ා. 
ඔබතුම්න්තලා ගැන්තනා අතය ග න ්ර ානය  තිගබන ාැ ිරයා අපප 

ගත්ගයන්තගන්ත නැහැ. එ සත් ජාතිෙ ප ෂ්ඨගආ එෙ ්රතිපත්තිය , 
ඔබතුම්ා නිගයෝජනය ෙයන ශ්රී ලංො නිැහසා ප ෂ්ඨ ගආ ්රතිපත්තිය 
ත  එෙ  නිසාැ ගේ ්ර ානය ආගේ?  සා් ානයගයන්ත ග න්තන 

ඕනෑ එහි අගන  පැත්ති. යුඇන්තිළය ත්ි ිසරුද්ධ ග න්තන  
ඕනෑ. ශ්රී  ලංො නිැහසා ප ෂ්ඨ ය ෙැ්ැති ග න්තන ඕනෑ. ැැන්ත ග ලා 
තිගබන්තගන්ත ඒග  අගන  පැත්ත. යුඇන්තපී යාජය ඇ්තිතුම්ා 

එෙඟ වුටාය ිරයා ිරයන ා. සියගසේ voice-cut එෙ යන ා. යාජය 
ඇ්තිතුම්ා හරි පැහැරිලි  ිරයන ා, ගසේ ා  ය සාාා  සවහා  
ෙැබිනට් අුවෙමිටු   පත්ෙයන ා ිරයා. ඒෙ ්ාධය ලප ිරේ ා. 

ඒෙ 1  න ැා යසියසය යාත්රී ්ර ෘත්ති ිසො නගආ පළ වුටා. ඒෙ 
නැහැ ිරයන්තන බැහැ, Minutes ලප ග්ොන ගබොරු ැැේ්ත්. 
ඒග , Minutes ත ් දුන්තගන්ත නැහැ. එතැන ග න ්ර ානය  
තිගබන ාැ ිරයා අපප ගත්ගයන්තගන්ත නැහැ. 

හැබැි, ගේ ්ර ානගයන්ත තැගළන්තගන්ත ෙේෙරු නිලධාරින්ත. 
ෙේෙරු නිලධාරින්ත ිසතය  ගනොග ි. යාජය අං ගආ සහ 
 ගපෞද් ලිෙ අං ගආ  ැඩ ෙයන ගසේ ෙයන්ත ල ෂ්ඨ 80  ග්හි 

්රතිලලය බු ති ිසඳින ා. ගේ ්ර ානය ජාතයන්තතය ත් බලපාන ා. 
ගේ ්ර ානය ILO එෙප යන ා. ලංොගේ ෙේෙරු නීතිය ිළිබබව  
ILO එෙ සවහන්ත ෙයලා තිගබන්තගන්ත ග්ොෙ ැ? ILO එෙ ිළිබ ත් 

එෙ ෙරුට  ත්ි ෙේෙරු ගැපා්ධතගේන්තතුමගේ ගසේ ෙයන්තග  
ගසේ ා  ය සාාා  ිළිබබව ්ර ානය. ඒෙ පැහැරිලි  තිගබන ා. 
ගේ ා ගනොෙය හිටියා්  ඊළඟප එන ා, GSP Plus ්ර ානය. පුම 

ිවය ොලගආ GSP Plus බදු සහනය අපප අහිමි වුටා. ඒෙ අහිමි 
ග න්තන එෙ ගහේතුම   ත්ි ගේ යගට්  ෘත්තීය ෙේෙරු න්තග  
ෙේෙරු අිති ාසිෙේ ිළිබබව  නිසි   රුත් ය , නිසි ආොයගආ 

සැලකී්  ගනෝැති වී්. ඒ නිසා නැ ත ග්ය ජාතයන්තතය 
්ර ානය  බ ප පත් ග න ා. ඒ නිසා ගේ ්ර ානය සයල නැහැ. 
තුමන්තසිය  ටන  ෙේෙරු නිලධාරින්තග   ැඩ  ්ධජනය  ිරයලා 
ගේෙ සයල  සලෙන්තන එපා. ගේෙ ජාතිෙ ්ර ානය  බ ප පත් 

ග ලා තිගබන ා. ජාතයන්තතය ්ර ානය  වී් අත ළඟි. 
ජාතයන්තතය ෙේෙරු සංිසධානය ැැනප්ත් ගේ ්ර ානය භාය 
ග නි තිගබන්තගන්ත. එතගෙොප ගේ ්ර ානය අනි ා්ධයගයන්ත් 

ජාතයන්තතයය තුමළ සාේ.ාා ග න ා. ජනාකරපති යයා 
යනිේගයෝ්ධ ය ිවහි් ලා ලසාසනප ග්ොන ොා පැ ැත්  ත්  ැඩ  
නැහැ. ග්ොෙැ, ෙේෙරු නීතිය ිළිබබව , ෙේෙරු න්තග  

අිති ාසිෙේ ිළිබබව  අග්ල යප හරියප ්රියාත්්ෙ වුටාැ, නැද්ැ 
ිරයන එෙ එතැනදී අනි ා්ධයගයන්ත සලෙන ා. ඒ නිසා ගේෙ 
එගහ් සයල  ලඝු ෙයලා සලෙන්තන එපා. ගේෙ බයපතළ 

්ර ානය . ඔබතුම්න්තලා අත්තගනෝ්තිෙ තීන්තදු තීයට අයග න 
බලහත්ොී ිසකරයප  ැටු්ල ග  න එෙ නතය ෙයලා ්ර ානගයන්ත 
ලිසාසලා යන්තන, ්ර ානය යප  හන්තන ලැහැසාති ග න්තන එපා. ගේ 
්ර ානයප  හා් ්ැරිහත් ග න්තන. ගේ ්ර ානය ිසසවන්තන. ගේ 

්ර ානය ිසසවන්තන ෙයන්තන තිගබන්තගන්ත එේ එෙ ගැයි. ඒ ග න 
ග්ොෙ  ත් ගනොග ි. ෙඩිනමින්ත, ැ සින්ත -පැය 1(න්ත- ිසසඳු්  
ග ගනන්තන බැරි බ  ්් ිළිබ න්තන ා. හැබැි, ඔබතුම්න්තලාප 

ෙයන්තන පුළු න්ත සයල ගැය  තිගබන ා.  

ගේ ගයෝජනා  ෙැබිනට් ්ණ්ඩලයප ිරිරිපත් ෙයන්තන. 
ෙැබිනට් ්ණ්ඩල අුව ෙමිටු   පත් ෙයන්තන. ඒ අුව ෙමිටු ප 

ගේ සියු ගයෝජනා ිරිරිපත් ෙයන්තන. ඒ අුව ෙමිටු ප යේ 
ොලය  ගැන්තන.  ්ාස තුමන  ඇතුමළත ඒ අුව ෙමිටු ප පුළු න්ත, 
ගසේ ා  ය සාාා  හැන ාැ, නැද්ැ, හැන්තගන්ත ගෙොගහෝැ ිරයන 

එෙ ිළිබබව  නි්ධගද්  ිරිරිපත් ෙයන්තන. එතැනප ගේ ්ර ානය 
ිරිරිපත් ෙයන්තන. එතැනප ිරිරිපත් ෙය  හා් ගේ ්ර ානය 

681 682 

[ රු  ිසජිත ගහේයත්  ්හතා] 
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ිසසවන්තන. ගේ ්ර ානය ජාතයන්තතය ්ර ානය  බ ප පත් ෙය  න්තන 

එපා. ගේ ෙේෙරු නිලධාරින්තග  ්ර ානය, අග්ල යගට් ගපෞද් ලිෙ 
අං ගආ සහ අ්ධධ යාජය අං ගආ  ැඩ ෙයන ස්සාත ජනතා ග  
ජීිසත ිළිබබව ්ර ානය . ෙේෙරු නිලධාරින්තග   ැටු්ල ගනොග  ා 
ිවලා ගේ ්ර ානය සයල  ්්ධැනය ෙයන්තන ලැහැසාති ග න්තන 

එපා. ගේ ්ර ානයප  හා් ෙඩිනේ ිසසඳු්  ලබා ගැන්තන. 
ෙඩිනමින්ත ෙැබිනට් අුව ෙමිටු   පත් ෙයන්තන. පත් ෙයලා ගේ 
්ර ානයප ිසසඳු්  දීලා, ගේ ගසේ ා  ය සාාා  ෙඩිනමින්ත හැන්තන 

ිරයන ි් ලී් ආණ්ඩුග න්ත ෙයමින්ත ්ාග  ොා  අ සන්ත 
ෙයන ා. ගබොගහෝ සාතුමතිි.  

 
 

[අ.භා. ).(4] 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මූලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි, ල ෂ්ඨ 80  ප්ට  න යාජය, 
ගපෞද් ලිෙ සහ අ්ධධ යාජය අං ගආ  ැඩ ෙයන ස්සාත 
ජනතා ග  අිති ාසිෙේ ලබා දී් සවහා ිසජිත ගහේයත් ්න්තත්රීතුම්ා 
ිසසින්ත සභා  ේ  තබන අ සාාාගේදී ිරිරිපත් ෙයන ලැ 

ගයෝජනා  ිතා්  ොගලෝචිත ගයෝජනා     ගයන්ත සලෙමින්ත 
්ා එය සාථිය ෙයන ා. ඒ  ාග ් ්් ඒ  ැන  ්න සා ් පය  
ොා ෙයන්තන ඕනෑ.  රු ඇ්තිතුම්නි, ්් හිතන හැටියප 

තමුන්තනාන්තගසේ ගැ තා ෙදී ප්ට ෙේෙරු න්ත ිළිබබව    කීේ 
ැයන අ්ාතය යයා   ගයන්ත පත් ග ලා තිගබන ා. නමුත් ගේ 
 ාග  ්ර ාන ලප ්ැරිහත් ග ලා ඒ ා නියාෙයටය ෙය  න්තන 

පුළු න්ත ිසකරගආ ්රාගයෝිවෙ  ැඩ ිළිබග ළ  ත ්ත් නැති බ  
තමුන්තනාන්තගසේ ැන්තන ා. ගේ පත් ග ලා තිගබන ආණ්ඩු ත් ගැබිඩි 
- hybrid - ආණ්ඩු  . ඇ්ති යයා එෙ ප ෂ්ඨයෙ. යාජය 

ඇ්ති යයා ත ත් ප ෂ්ඨයෙ. ඒ නිසා තමුන්තනාන්තගසේලා ගැගැනා 
ෙඹ අරින්තගන්ත නැතුම , පයසාපයතා ඇති ෙය  න්තගන්ත නැතුම  එෙප 
එෙතුම ග ලා, එෙ අැහසෙප ඇිස් ලා,  ැඩ ෙයන ජනතා  
ග ුවග න්ත ගේ ෙැෙෑගයන ්ර ානයප ිසසඳු්  ලබා ගැන්තන. 

තමුන්තනාන්තගසේලා ිසිසධ පැති නිගයෝජනය ෙයමින්ත එගහේ ග්ගහේ 
යන්තගන්ත නැතුම , නි ැයරි  ත්ධොුවකූල  බිගේ ්රියාත්්ෙ 
ෙයන්තන පුළු න්ත ්රාගයෝිවෙ ිසසඳු්  ලබා දී්ප ෙපයුතුම 

ෙයන්තනය ිරයන ි ් ලී් ෙයමින්ත ් ා නිහඬ ග න ා.  
 

 
[අ.භා. ).( ] 

 
ගරු ඩබ්ලිේ  ඩී  වජ්  වසවනවිරත්න ෙහතා (කම්කරු හා 

වෘත්තීය සමිති සබ තා අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு  டபிள்யு.டி.தஜ. தெதனவிெத்ன - ததொழில் ைற்றும் 

ததொழிற்ெங்க உறவுகள் அமைச்ெர்) 

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

මූලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි,  අැ ප තින ෙේෙරු 
නිලධාරින්තග   ැඩ  ්ධජනය සේබන්තධ  සභා  ේ  තබන 
අ සාාා ගේදී ගයෝජනා   ිරිරිපත් ෙයමින්ත, ඒ සේබන්තධගයන්ත 

ිස ාැයප ල  ිරී්ප ්ා මිත්ර  රු ිසජිත ගහේයත් ්න්තත්රීතුම්ා 
ෙපයුතුම ිරී්  ැන ්ා සතුමටු  න ා. ග්ොෙැ, ගේ අ සාාා , අිළ 
ගේ ්ර ානය ිළිබබව  රින ිරහිපය  තිසාගසේ සාේ.ාා ෙයමින්ත, ගේ 
්ර ානය ිසසී ්ප ිළය ය  නිමින්ත සිටින අ සාාා   නිසා. 

එතුම්ා ග  ොාගේ සතයයප  ඩා අසතය  ැබ් වුටා. ෙරුණු 
ගබොගහෝ දුයප ිසෙෘති ග ලා ත්ි ්රො  වුගණ්. ්ා හිතන ා, 
එගසේ  න්තනප ඇත්ගත්, එතුම්ාප දීපු ආයංචි අුව  ග න්තනප ඇති 

ිරයලා. අිළ මුල සිප් ගබොගහෝ    කී්  ඇති  ගේ ්ර ානයප 
්රගේ  වුටා.  

ෙේෙරු නිලධාරින්ත අග්ල ගැපා්ධතගේන්තතුමගේ  ැැ ත් 

ේධත යය  ෙයන නිලධාරි ෙණ්ඩාය්  බ  ්ා ිළිබ න්තන ා. 
ඒෙ ත්ි ්ග  අැහස. ඒ නිසා ගේ ෙේෙරු නිලධාරින්තප 
අ ාසිය  ගහෝ අසාධායටය   න ිසකරයප ෙපයුතුම ෙයන්තන ්ා 
ගෙගසේ ත් බලාගපොගයොත්තුම  න්තගන්ත නැහැ. ග්ොෙැ, ්ා අැ 

ිසතය  ගනොග ි, මීය ප ගපයත් 199  සිප 1000 ැ  ා ෙේෙරු 
ඇ්ති යයා   ගයන්ත ෙපයුතුම ෙළා. එැා ්ා ෙේෙරු ඇ්ති යයා 
  ගයන්ත ෙපයුතුම ෙළ අවුරුදු 5ෙ ගහෝ අවුරුදු (ෙ ප්ට ොලය 

තුමළ ගේ ගැපා්ධතගේන්තතුම  ්රති යුහ ත ෙයලා ග්හි ගුටාත්්ෙ 
තත්ත් ය  ැඩි ෙයන්තන ෙපයුතුම ෙළා. ඊප පසාගසේ  ්ධත්ාන 
ෙේෙරු හා  ෘත්තීය සමිති සබවතා ඇ්ති යයා   ගයන්ත නැ ත 

පත් ෙළාප පසාගසේ ෙේෙරු නිලධාරින්ත  ය   ගහෝ ගැෙ  
ඇිස් ලා ෙේෙරු ගැපා්ධතගේන්තතුම  ්රති යුහ ත ිරීගේ තිගබන 
 ැැ ත්ේ  ැන සාේ.ාා ෙළා.  

ඇත්ත   ගයන්ත් ්ා ඒ  න ගෙොප ගත්රුේ ග න තිබුටා, 
ෙේෙරු ගැපා්ධතගේන්තතුමගේ ගුටාත්්ෙ තත්ත් ය  ්ධධනය 
ෙයන්තන නේ  ්රති යුහ ත ිරී්ෙප යන්තන ඕනෑය ිරයලා. 
ග්ොෙැ, ෙඩා  ැටීේ ලප සහ පුම බෑේ ලප ල  වුණු ගබොගහෝ 

අං   එහි තිගබන බ  ්ා ැැ ො.  රු ිසජිත ගහේයත් ්න්තත්රීතුම්ා 
ිරයපු,  ගසේ ෙ අ්ධාසාධෙ අයමුැ්  එෙතුම ිරී් ිස ාල   ගයන්ත 
පුම බෑ්ප ල  වුටා. ගසේ ෙ අ්ධා සාධෙ අයමුැ්  ලැබිය යුතුම 

ගබොගහෝ අයප ගසේ ෙ අ්ධා සාධෙ අයමුැ්  ලැගබන්තගන්ත නැහැ. 
ගසේ ෙ අ්ධා සාධෙ අයමුැ්  ග ිසය යුතුම ගබොගහෝ හාේපුතුමන්ත 
ගසේ ෙ අ්ධාසාධෙ අයමුැ්  ග  න්තගන්ත නැහැ. ඒ  ැන 

ගසොයන්තන, ඒ ා එෙතුම ෙයන්තන, ඒ අයප ිසරුද්ධ  නඩු ප යන්තන, 
ඒ සේබන්තධගයන්ත නීති්ය ිළය ය  න්තන හරියාොය  ෙපයුතුම 
ගෙගයන්තගන්ත නැහැ. ඊප සේබන්තධ ෙරුණු අපප ගත්රුේ ිවයා. 

 ෘත්තීය සමිති  ටනා කුත් ගේ ොයටා ්ා ග ත ිරිරිපත් ෙළා. 
ඊප පසාගසේ අිළ තීන්තදු ෙළා, ගේ ගැපා්ධතගේන්තතුම  ්රති යුහ ත 
ෙයන්තන ඕනෑය ිරයලා. ඒ අුව  ්හින්තැ ්ඩිහගහේ ා ෙමිටු  පත් 

ෙළා. ්හින්තැ ්ඩිහගහේ ා ිරයන්තගන්ත, ෙේෙරු නිලධාරියකු 
  ගයන්ත ෙේෙරු ගැපා්ධතගේන්තතුම ප ඇතුමළු ග ලා, ඊප පුම  
ෙේෙරු ගෙෝ සාරිසා ජනයා්    ගයන්ත පත් ග ලා, අ සානගආ 
අ්ාතයාං ගආ ග් ෙේ ුරයයප පත් වුණු ගේ යගට් ෙේෙරු 

 ගෂ්ඨේත්රගආ, ෝධමිෙ  ගෂ්ඨේත්රගආ සිටින ගජයෂ්ඨාධ නිලධාරිගය . ඒ 
නිසා ෙේෙරු ගැපා්ධතගේන්තතුම  ්රති යුහ ත ිරී් 
සේබන්තධගයන්ත ඔහුග  සභාපතිත් ගයන්ත යුත් ෙමිටු   පත් 

ෙළා. ගේ ෙපයුත්ත ෙේෙරු නිලධාරින්තග  සං ්ය ිළිබ ත්තා. 
ඒ අය සතුමටු ග ලා ිරේ ා, යෙේෙරු ගැපා්ධතගේන්තතුම  
්රති යුහ ත ෙය එහි ගසේ ා ල ෝධය ෂ්ඨ්භා ය හා 

ගැපා්ධතගේන්තතුමගේ ෝධය ්ණ්ඩලගආ උසසා වීේ අ සාාා පුළු්  
ිසය යුතුමි යන අපග  ්තය ්රියාත්්ෙ ිරී් සවහා ්හින්තැ 
්ඩිහගහේ ා ෙමිටු  පත් ෙය  ැනී්ප ලැබී් අප ලැබූ 

ජයග්රහටයිරය ිරයලා.  

ෙේෙරු නිලධාරින්ත ිසසින්ත් ඔවුන්තග  ්ාසිෙ සඟයාගේ පළ 
ෙළා, ය්රති යුහ ත ිරීගේ ෙමිටු  පත් ෙය  ැනී්ත්, ්හින්තැ 
්ඩිහගහේ ා ්හත්්යා ඒ ෙමිටුගේ සභාපති   ගයන්ත පත් වී්ත් 

අිළ ලැබූ ජයග්රහටය ය ිරයලා. එැා ඒ ිසකරයප අ ය ෙයලා, ඊප 
පසාගසේ ඒ අය්  ිවහින්ත ඒ ෙමිටු  ිරිරිගආ ෙරුණු ිරිරිපත් ෙළා. 
 රු ිසජිත ගහේයත් ්න්තත්රීතුම්ා ිරේ ා, ඒ ෙමිටු  පත් ෙගළේ ජන ාරි 

්ාසගආය, ැැනප ්ාස )ෙපත්  ැඩි ොලය   තග ලා 
තිගබන ාය ිරයලා. නැහැ, ඒෙ  ැයරිි. ඒ ෙමිටු  පත් ෙගළේ 
්ා්ධතුම ්ාසගආි. ්ා්ධතුම ්ාසගආ සිප ්ාස 5   ත වුටාප පසාගසේ 

ඒ අය අපප ෙරුණු ිරිරිපත් ිරී්  ෙළා  presentation එෙ  
ෙළා. ඒ  න ගත  ෙයපු  ැඩ ෙපයුතුම සේබන්තධ  අප ැැුව ත් 
ෙයලා ඒ අය ිරේ ා, යසියු අං  ල අැහසා ිස්සන්තන ඕනෑ. එ් 

නිසා ත  ්ාස 5  ේ  ගැන්තනයි ිරයලා. ෙේෙරු 
ගැපා්ධතගේන්තතුමගේ නිලධාරින්ත,  ෘත්තිය සමිති, ිසරා්ලත් 
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නිලධාරින්ත, භාණ්ඩා ායගආ ගනොගය  අං , ිළපසාතය  ෘත්තීය 
සමිති ආදී සියුගැනා්  ෙැව ා ඒ සේබන්තධගයන්ත ෙරුණු ිස්සා 
අං  සේපූ්ධට  ා්ධතා   ලබා ගැන්තන තිබුණු වු ්නා   නිසා ත  

්ාස 5  ේ  ගැන්තන ිරයා ි් ලා සිටියා. ඒ අුව  ත්ි 
සැ්ලතැේබ්ධ 50 ැ  ා ඒ ෙමිටු ප ේ  දුන්තගන්ත. ්ා පැහැරිලි  
ිරයන්තනප ඕනෑ, සැ්ලතැේබ්ධ 50 රිනප ගපය ්හින්තැ ්ඩිහගහේ ා 

 ා්ධතා  අපප ලබා ගැන ාය ිරයන ගපොගයොන්තදු  එතැන තිගබන 
බ . ගේ ්රති යුහ ත ිරී් ොලය  තිසාගසේ අ  ය ග ලා 
තිබුටා. ොලය  තිසාගසේ ි ් ලපු ඒ ොයටය ිෂ්ඨාප  න ග ලාගේ, 

ැැන්ත ඒෙ හකුළා  න්තන ිරයන එෙ  ැරැරිි. එගහ් ෙයන්තන බැහැ. 
්රති යුහ ත ිරී් සවහා අ්ාතයාං ගයන්ත ෙමිටු   පත් ෙගළේ 
ිස ාල ි ල ෙය  ළඟා ෙය  ැනීගේ පය්ා්ධාගයන්ත. 

ඒ නිසා ඒෙ නැ ත අ ලංගු ෙයන්තන පුළු න්තේ  නැහැ. 
අපප ඒ  ා්ධතා  ත ් ලැබු ගණ්ත් නැහැ. ඒ  ා්ධතා  ලැගබන්තනත් 
ිසාසයග ලා ෙේෙරු නිලධාරි ්හත් රුන්තග  සං ්ය 
ිරයන්තගන්ත, යඒෙ අ ලංගු ෙයන්තන, ඒෙ හකුලා  න්තනය ිරයලාි . 

ඒ  ාග ්  පළමුග න්ත ිරේ ා, ්හින්තැ ්ඩිහගහේ ා ් හත්්යා ි ත් 
ෙයන්තන ිරයලා. ඒ  ැන අිළ ඇහු ා. ්පත්  ඩා අග්ල යාජය 
ඇ්තිතුම්ා අහලා තිගබන ා, ය්හින්තැ ්ඩිහගහේ ා ්හත්්යා ි ත් 

ෙයන්තගන්ත ඇි, එයාප ිසරුද්ධැය ිරයලා. යනැහැ, අිළ එයාප ිසරුද්ධ 
නැහැය  ිරයා තිගබන ා. එගහ් ිරයලා නැ තත් ිවහි් ලා ය්හින්තැ 
්ඩිහගහේ ා  ා්ධතා  හකුලා  නිමුය ිරයලා හැ් තැන් 

ගපෝසාප්ධසා  හලා තිබුටා. ගේ ිසකරයප පයසාපය ිසගයෝධී සාාා ය  
 න්තනා  ෘත්තීය සමිතිය  බ ප ගේ නිලධාරින්ත පත් වී තිබී්  ැන 
්් ෙන ාටු ග න ා. ග්ොෙැ, යේ ිරසි ොයටයෙ අ සානය  

ළඟා ෙය  න්තන නේ ඔවුන්ත පැහැරිලි සාාා යයෙ ි න්තන ඕනෑ. 

ගේ නිලධාරින්තග   ෘත්තීය සමිතිය ස්ඟ සාේ.ාා 
 ටනා   පැ ැත්වු ා. පළමුග න්ත් පුම ිවය සැ්ලතැේබ්ධ 4 ැනි 

ැා ්ා ස්ඟ සාේ.ාා ෙළා. ඒ සාේ.ාාගේදී ඒග ෝ ගලෝ ෙරුණු 
ිරහිපය  ිරිරිපත් ෙළා. එෙ  ත්ි, ්රති යුහ ත ිරී් සවහා 
පත් ෙය තිගබන ෙමිටු  අගහෝසි ෙයන්තනය ිරයන එෙ. ිතින්ත අිළ 
පැහැරිලි ෙයලා ිරේ ා, යඒෙ ෙයන්තන බැහැ, ඒෙ ෙයන්තන බැරි 

ැැන්ත ්රති යුහ ත ිරීගේ ෙමිටුගේ  ැඩ ෙපයුතුම අ සාන ග ලා ඒ 
 ා්ධතා  ලබා දී්ප ආසන්තන ග ලාි තිගබන්තගන්ත, 
අනි ා්ධයගයන්ත් අිළ ඒ  ා්ධතා  ලබා  න්තන ඕනෑ. අ්ාතයාං ය 

ිසසින්ත ිස ාල බලාගපොගයොත්තුම ඇති ි   ගේ ්රති යුහ ත ිරීගේ 
ෙමිටු  පත් ෙගළේ. ගේ නිලධාරින්තග ත් ගැපා්ධතගේන්තතුමගේත් 
උන්තනතිය ග ුවග න්ත ඒ ෙමිටු  ා්ධතා  අිළ ිරිරිගආදී ්රියාත්්ෙ 

ෙයන්තන බලාගපොගයොත්තුම ග න ායය ිරයන එෙ.  

මූලාසනාරුඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි, ඊළඟප ඒ අය ගසේ ා 
 ය සාාා   ිරිරිපත් ෙළා. ඒෙ ඒ අය ිසසින්ත හැපු ගසේ ා 

 ය සාාා  . ්් ිරේ ා, ය්් යාජය පරිපාලන හා සා ගද්  
ෙපයුතුම අ්ාතය යයා හැටියප අවුරුදු හතයහ්ාය  සිටියා, එගහ් 
ගසේ ා  ය සාාා   ිරිරිපත් ෙයන්තන බැහැ, ගසේ ා  ය සාාා   
ිරිරිපත් ෙයන ා නේ ඒ ගැපා්ධතගේන්තතුමගේ අගනකුත් අං  ල 

අයග ත් අැහසා  න්තන ඕනෑ. ගැපා්ධතගේන්තතුමගේ් අැහසා  න්තන 
ඕනෑ'' ිරයලා. ගේ සියු් අං   ැන සලො බැලීග්න්ත පුම , 
සියු ගැනාග ් ෙැ් ැත්ත අුව   ත්ි  ගසේ ා  ය සාාා   

ිරිරිපත් ෙයන්තන පුළු න්තේ තිගබන්තගන්ත. ඒ ගසේ ා  ය සාාා  ප  
යාජය පරිපාලන හා ෙළ්නාෙයට අ්ාතයාං ගආ, 
ෙළ්නාෙයට ගසේ ා ගැපා්ධතගේන්තතුමගේ,  ැටු්ල  ැඩිවීේ 

සේබන්තධගයන්ත තිගබන  ැටු්ල හා ගසේ ෙ සංඛ්යා ගෙොමිෂ්ඨන්ත 
සභාගේ  අුව්ැතිය ඕනෑ. එගහ් නැති  ගසේ ා  ය සාාා   
අුව්ැතිය සවහා ෙැබිනට් ්ණ්ඩලයප ිරිරිපත් ෙයන්තන බැහැ. 

්් හිතන ිසකරයප  රු ිසජිත ගහේයත් ්න්තත්රීතුම්ාප ගේ  ැන 

අ ගබෝධය  නැති  ඇති. ගසේ ා  ය සාාා   ිරිරිපත් ෙයන ා 

නේ ඇ්ති යයා   ිරයන්තන ඕනෑ. එගහ් නැති  ග නත් ෙවුරු 
හරි හැපු එෙ  අයග න  ෙැබිනට් ්ණ්ඩලයප ිවහි් ලා යගේෙ 
ිළිබ න්තන,  ගේ  ැන ෙපයුතුම ෙයන්තන ෙැබිනට් අුව ෙමිටු   
පත් ෙයන්තනය ිරයලා ිරයන්තන ඇ්ති යයාප බැහැ. එගහ් 

සිරිත  ඇත්ගත් නැහැ.  

මූලාසනාරුඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි, ගද්ය ය ආැායේ 
ගැපා්ධතගේන්තතුම   ැනත් එතුම්ා ිරේ ා. ගද්ය ය ආැායේ  

ගැපා්ධතගේන්තතුම  ෙගළේ ිතා්  ැයරි ්රියා   බ  අිළ ැන්තන ා. 
්් ග්තැනදී ඒ  ැන රිිවන්ත රි ප ොා ෙයන්තන යන්තගන්ත නැහැ. 
යාජය පරිපාලන හා ෙළ්නාෙයට ඇ්ති යයා   ගයන්ත, යාජය 

පරිපාලන හා ෙළ්නාෙයට අ්ාතයාං ය   ගයන්ත අිළ ඒ 
ිළිබබව  ිසරුද්ධ වුටා. ගේෙ අනා තගආදී ්ර ාන රැසෙප තුමඩු 
ගැන ොයටය  ිරයලා අිළ ගපන්ත ා දුන්තනා. නමුත් ඒ ග ලාගේ 

බදු නිලධාරින්ත ගෙෝසාරිසා රුන්ත බ ප පත් ෙයලා, තනතුමරු 
නා්ය ග නසා ෙයලා ඒ අය යSL 1" පඩි ක්ර්ගආ තිබ්බා. ඒ නිසා 
අැ  න ිසප ගේ ්ර ාන පැන නිනන්තන පපන්ත ග න තිගබන ා. ඒ 
ිසතය  ගනොග ි, අැ ඒ ගැපා්ධතගේන්තතුම ් අකරෙයටයප ිවහින්ත 

තිගබන ා. නඩු  ටනා   අකරෙයටයප ිරිරිපත් ෙය තිගබන ා. 
ඒ නඩු ිරහිපය  අකරෙයටගආ ඇගහන ා. ඒ අතයතුමය, හිපපු  
ත ගසේරුෙරු න්ත -assessors-  ැනි අයත් අකරෙයටයප ිවහි් ලා 

තිගබන ා. අැ ග් ැනි ්ර ාන ඇති ග ලා තිගබන ා. ගේ  ැප  ු
නියාෙයටය ෙය ග න,  පඩි  ැඩිවීේ සේබන්තධ ගයෝජනා ඇතුමළත් 
ෙයලා, ගසේ ා  ය සාාා ත්  අයග න ත්ි ෙැබිනට් එෙප යන්තන 

ඕනෑ. ග්ොෙැ, ඇ්ති යගය    ගයන්ත ආණ්ඩු  අපහුමතා ප 
පත් ෙයන්තන ්ප බැහැ. ්් ඒ  ැන සැලිරලි්ත් ග න්තන ඕනෑ. ඒ 
අය  යSL 1"  ැටු්ල ක්ර් ය යපගත් තියන්තන ිරේ ා්, එෙ පායප් 

්ප ඒෙ අයග න ිවහි් ලා ෙැබිනට් එෙප ැ්න්තන බැහැ.  ගේ  
"SL 1"  ැටු්ල ක්ර්ගආ ිළහිටු න්තන ිරයලා ඒ අය ිරයන ා නේ, 
එින්ත ඇති  න ිසපාෙ  ැනත් ්් ෙැබිනට් එෙ ැැුව ත් ෙයන්තන 

ඕනෑ. ඒ හා ස්ාන නිලධාරින්තග න්ත, අගන  
ගැපා්ධතගේන්තතුම ලින්ත ගේෙප ගෙොි ිසකරගආ ්රති්ායය  
ලැගබිැ, ඒ නිලධාරිුවත් ගේ  ැටු්ල ක්ර්ය ි් ලිැ ිරයන එෙත්  
බලන්තන ඕනෑ.  යSL 1"  ිරයන්තගන්ත ිසධායෙ ගරේණිගආ 

නිලධාරින්තග  ආයේභෙ  ැටුප. ෙේෙරු නිලධාරින්ත ඒ ආයේභෙ 
 ැටුග්ල තිබ්බා්, ැැනප යSL 1"   ැටුප ලබන නිලධාරින්තග  
්රති්ායය කු්  ග ි ැ? ටිෙ ොලය  ිවහි් ලා ඒ අයත්  ි් ලි,  

යඅපප යSL 1"   ැටු්ල ක්ර්ගආ ින්තන බැහැ, අපප ඊප  ඩා ිහළ 
්ට්ප්ප යන්තන ඕනෑය ිරයලා. ිතින්ත ්් ගේ ෙරුණු අධයයනය 
ෙයන්තන ඕනෑ.  

්් නිලධාරින්ත ල ා ඒ සේබන්තධගයන්ත  ා්ධතා   ලබා ග න, 
ඒ අුව  ත්ි ෙපයුතුම ෙයන්තන ඕනෑ. ඒ  ාග ් ්රති යුහ ත 
ිරී් සවහා අ්ාතයාං ය ිසසින්ත පත් ෙළ ෙමිටුගේ  ා්ධතා ත් ඒ 

ෙරුණු ස්ඟ සසවන්තන ඕනෑ. ඒ ෙරුණු අතය පයසාපය 
ිසගයෝධතා   තිගබන ා නේ ඒෙ ෙයන්තන බැහැ. ග්න්තන, ගේ 
නිසා ත්ි ග්් ෙපයුත්ත සවහා ්ාස තුමනෙ ොලය  ්ප 
ගැන්තන ිරයලා ්ා ිරේගේ. එගහ් නැති  ්ා ිරසි් ැ සෙ ගසේ ා 

 ය සාාා   අ  ය නැහැ ිරයන පැනගේ හිටිගආ නැහැ. ්ා හැ් 
ග ලාගේදී් ගසේ ා  ය සාාා   අ  යි ිරයන ්තගආ ත්ි 
හිටිගආ. ්ා  අසනීපග ලා හිපපු නිසා ්ප ඒ සාේ.ාා ප සහභාගී 

ග න්තන  බැරි වුටා. ඒ, අ සාාාගේදී යාජය ඇ්තිතුම්ා ගේ 
සාේ.ාා  පැ ැත්  ා. ඇත්ත   ගයන්ත් එතුම්ා පැහැරිලි ෙය 
දුන්තගන්තත් යගසේ ා  ය සාාා  හැන්තන අිළ එෙඟි. ඒ සවහා 

ැැනප්ත් ෙමිටු   පත් ෙයලා තිගබන ා. ඒ ෙමිටු ප  ෙේෙරු 
නිලධාරින්තග   නිගයෝජිතිුවත් කීප ගැගනකු පත් ෙයන්තනය 
ිරයලාි . ඒ අුව  ෙේෙරු නිලධාරින්ත තුමන්ත ගැගනකු එ් 

ෙමිටු ප පත් ෙළා. ඊප පසාගසේ එතුම්ා ිරේ ා,   යගසේ ා  ය සාාා  
ිතා ි ්නින්ත සෙසා ෙයන්තන. ්ා ඇ්තිතුම්ාප ිරයලා ගේෙ 

685 686 

[ රු  ඩබ්ලිේ. ඩී. ග.. ගසගනිසයත්න ්හතා] 
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ය න්තනේය ිරයලා. නමුත් එ් ගසේ ා  ය සාාා  සෙසා ෙයන්තන 

ෙේෙරු සමිතිය ග ුවග න්ත පත් ෙයපු නිලධාරින්ත සහභාගී වුගණ් 
නැහැ. ඒග ෝ ලන්ත ිරයන ා, යඅිළ සහගයෝ ය ලබා ගැන ාය 
ිරයලා. ගසේ ා  ය සාාා  හැන ෙමිටුගේ සාේ.ාා ප ත් සහභාගී 
ග න්තගන්ත නැති , ඔවුන්ත සහගයෝ ය ලබා ගැන්තගන්ත ගෙොගහෝැ? 

මීය ප ිසාගස් ලා ඒ අය ිසසින්ත් සෙසා ෙයපු  ා්ධතා , ිරසි් 
්ර ානය  නැති  - ිරසි් සංග ෝධනය  නැති -  ග න යෑ්  
ත්ි ඒග ෝ ලන්තග  බලාගපොගයොත්තුම . නමුත් ඒ ෙපයුත්ත 

ෙයන්තන අ්ාරුි ිරයන එෙි ්ා ගේ ිරයන්තගන්ත. ්්ත්, යාජය 
ඇ්තිතුම්ාත් අතය ිසයසෙ භා ය  ඇති ෙයන්තන ඒ අය හැන ා. 
නමුත්  එගහ් ිසයසෙභා ය   ඇති  න්තගන්ත නැහැ. ්් පැහැරිලි  

ිරයන්තන ඕනෑ, අැ තිගබන අ්ාතයාං  ලින්ත ඇ්ති යයාත්, යාජය 
ඇ්ති යයාත්, - [බාධා ිරී් ]   රු ිසජිත ගහේයත් ්න්තත්රීතුම්නි, 
ගපොඩ්ඩ  ින්තන, ගපොඩ්ඩ  ින්තන. ්් ඔබතුම්ාප බාධා ෙගළේ 

නැහැ ගන්ත. ඇ්ති යයාත්, යාජය ඇ්තිතුම්ාත් ිතා්ත් 
සහගයෝ ගයන්ත යුතුම   ැඩ ෙයන අ්ාතයාං ය  ත්ි, අග්ල 
ෙේෙරු හා  ෘත්තීය සමිති සබවතා අ්ාතයාං ය.  එතුම්ාත්, ්්ත් 
අතය ිරසි් ොයටය  නිසා ිසයසෙ භා ය  පැන නැිනලාත් 

නැහැ   පැන නැ  ගඟන්තගනත් නැහැ ිරයන ොයටය ්ා පැහැරිලි  
ිරයන ා.   

 

ගරු විජිත වහේරත් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு விஜித தஹெத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ ග ෝ ලන්ත ිරයන්තගන්ත නැහැ, ඒ ග ෝ ලන්ත හැපු ගසේ ා 

 ය සාාා ් ්රියාත්්ෙ ෙයන්තන ිරයලා. ඒෙ  ැරැරිි 
ඇ්තිතුම්නි. ඒ ග ෝ ලන්ත ිරයන්තගන්ත, එ් ගසේ ා  ය සාාා ත් 

අයග න, ඔබතුම්න්තලාග  අැහුමත් ිරිරිපත් ෙයලා, සිය  ු
ගැනාග ් අැහසා ්ත ්රියා  ෙයන්තන ිරයලාි .  ඒේ ්රියාත්්ෙ 
ෙයන්තන ිරයලා ඒ ග ෝ ලන්ත ිරයන්තගන්ත නැහැ.  

 

ගරු ඩබ්ලිේ ඩී වජ්  වසවනවිරත්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  டபிள்யு.டி.தஜ. தெதனவிெத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

හරි, හරි. ඔබතුම්ා ඒ ෙපයුත්තප ්ැරිහත් ග න්තන. ්ා 
ිරයන්තගන්ත ඒෙ ගනොග ි. ඒග ෝ ලන්ත ගසේ ා  ය සාාා  
ග නා ා. ගසේ ා  ය සාාා  ග නා ාප පසාගසේ අිළ ිරේ ා, යගේ 
ගසේ ා  ය සාාා  ග නි යන්තන බැහැ. අිළ ගේ ගසේ ා  ය සාාා  
අධයයනය ෙයලා, යේ යේ සංග ෝධනයන්ත ෙයලා, 
ගැපා්ධතගේන්තතුම  පැත්ගතුවත් අැහසා ිරිරිපත් ෙයලා, 
අං සේපූ්ධට ගසේ ා  ය සාාා   හැලා ිරිරිපත් ෙයමුය ිරයලා. 
එ් ෙපයුත්තප සහගයෝ ය ලබා ගැන්තගන්ත නැති එෙි ග්තැන 
තිගබන ්ර ානය. අගන  නිලධාරින්ත ඊගආත් ගේ සාේ.ාා ප 
සහභාගී වුටා. අැ ැ ගසේත් ඒග ෝ ලන්ත සාේ.ාා ප සහභාගී 
ග න ා. නමුත් ෙේෙරු නිලධාරින්තග   ෘත්තීය සමිතිය 
නිගයෝජනය ෙයන නිලධාරින්ත ෙවුරු ත් ඊප සහභාගී ග න්තගන්ත 
නැහැ. යාජය ඇ්තිතුම්ාග  සහභාගීත් ගයන්ත පැ ැත්  රැසාවීගේදී 
නිලධාරින්ත තුමන්ත ගැගනකු ඒ සමිතිය නිගයෝජනය ෙයන්තන පත් 
ෙළා. නමුත් එ් නිලධාරින්ත ෙවුරු ත් මීය ප සහභාගී ග න්තගන්ත 
නැහැ. යගසේ ා  ය සාාා  හැන්තන අිළ අග්ල සහගයෝ ය ලබා 
ගැන ා. අග්ල අඩුපාඩුෙේ තිගබන ා නේ අපප ැන්ත න්තන. අිළ 
ලිඛිත   ගතොයතුමරු එ න ාය  ාග  ගද් ්  ත්ි ඒග ෝ ලන්ත 
ිරයන්තගන්ත. ෙමිටු   ගසේ ා  ය සාාා   හැනගෙොප  එ් ෙමිටු  
එෙප  ාඩි ග න්තන ඕනෑ. ඒ  ාග ් ඔවුන්ත  ැටු්ල  ැඩි වී්  
ෙයන්තන ිරයලා ි් ලන ා.  ැටු්ල  ැඩි වීගේ තිගබන ආනිසංස 
 ැන ොා ෙයන්තන ඔවුන්ත එතැන ින්තන ඕනෑ. ඔවුන්ත ඒ ිරසි් 
ගැය  ෙයන්තගන්ත නැහැ. තමුන්තනාන්තගසේ ග්යප ්ැරිහත් ග න ා 
නේ ගහොවි ිරයලා ්ා හිතන ා,  රු ිසජිත ගහේයත් ්න්තත්රීතුම්නි. 
ග්තැන තිගබන ්ර ානය ගේෙි.   ෘත්තීය සමිතිය අැ එෙ ගැය  
ිරයන ා  ගහප ත ත් ගැය  ිරයන ා. ය්ාස තුමනෙ ොලය  
අ  යිය ිරයලා පසා  ැනි ැා ිරේ ා් ඔවුන්ත ඒෙප එෙඟ වුටා.  
එෙඟ ග ලා ිරයපු එේ ගද් ත්ි, යඑගහ් නේ සතිය   ටගන්ත 

අපප ගේ ්ර තිය  ා්ධතා ෙයන්තනය ිරයන එෙ. අග්ල ෙේෙරු 
ගෙෝසාරිසා ජනයා් තුමමිය එයප එෙඟ වුටා. නමුත් ඊප පහු ැා් 
ය්ාස තුමනෙ ොලය  ලබා දුන්තුව එෙප අිළ එෙඟ ග න්තගන්ත 
නැහැය ිරයලා ලියලා එේ ා.  

්ා ෙේෙරු හා  ෘත්තීය සමිති සබවතා අ්ාතය ුරයයප පත්   
ැ ගසේ ිවලා් ිරයපු ගැය  ත්ි, ගේ ෙේෙරු නිලධාරින්තග  
සංඛ්යා  ්රිි ිරයන එ  . ිස ාල   ගයන්ත ෙේෙරු නිලධාරින්තග  

හිඟය  තිගබන ා. ඒ නිසා  ැඩ ෙයන්තන බැහැ. ෙේෙරු 
නිලධාරින්තග  හිඟය ඇත්ත   ගයන්ත් ගපගනන්තන තිබුණු 
ගැය . ගැපා්ධතගේන්තතුම ගේ ෙේෙරු නිලධාරින්තග  හිඟය  

තිබුටා. පුම  අිළ ෙැබිනට් ්ණ්ඩලයප ගේ සේබන්තධගයන්ත 
ෙරුණු ිරිරිපත් ෙළා. ඒ අුව  ෙේෙරු නිලධාරින්ත 100  බව ා 
 න්තන ැැන්ත අ සය ලැබිලා තිගබන ා. ඊගආ ඇිස් ලා ිරයන ා, 

යෙේෙරු නිලධාරින්ත බව ා  න්තන එපාය ිරයලා. ග්ගහ් 
ගැපා්ධතගේන්තතුම   ග න යන්තන අ්ාරුි. අිළ ෙවුරුත් එෙප 
 ාඩිග ලා, සහගයෝ ගයන්ත යුතුම  සාේ.ාා ෙයලා ගේ ෙපයුතුම 

ෙයන්තන ඕනෑ. ඔය හැ්  ගෙගනකු එ ේ ්ා සාේ.ාා ප ත් ලා 
තිගබන ා. ගේ ෙේෙරු නිලධාරින්ත එ ෙත් ්ා සාේ.ාා ෙයලා 
තිගබන ා. ඔවුන්ත අැ ිරයන ගද් ගනොග ි ගහප ිරයන්තගන්ත  උගද් 
ිරයන ගද් ගනොග ි හ සප ිරයන්තගන්ත. ෙේෙරු නිලධාරින්තග  

 ෘත්තීය සමිතිය ි තා්ත් අසාාා යභා ය  ගපන්ත න ා.  

 ැඩ  ්ධජන ිරයන එෙ ්ප අුත් ගැය  ගනොග ි. ් ් හිපපු 
ගැපා්ධතගේන්තතුම ල පැ ති  ැඩ  ්ධජන නියවු්  ෙයන්තන ්ා 
සහභාගී ග ලා තිගබන ා.  ැඩ  ්ධජන ප තින අ සාාා ලදී 
 ෘත්තීය සමිති ගපන්ත න ිසග ේෂ්ඨ ල ෂ්ඨටය  තිගබන ා.   එනේ,  

 ැඩ  ්ධජනය  ආයේභ ෙයන්තන  ාග ්,   ැඩ  ්ධජනය  
අ සාන ෙයන්තනත්     කී්  ඇති  ඒ අය ෙපයුතුම ෙයන ාය 
ිරයන එෙ.  ග්ොෙැ,  ැඩ  ්ධජනය  රි ප ග නි යන්තන ිරසි් 

 ෘත්තීය සමිතිය  බලාගපොගයොත්තුම ග න්තගන්ත නැහැ. නමුත් ගේ 
ෙේෙරු නිලධාරින්තග   ෘත්තීය සමිතිගආ එේ 
බලාගපොගයොත්තුම ,  ැඩ  ්ධජනය අ සාන ෙයන ාප  ඩා  ැඩ 

 ්ධජනය ිරිරියප ග න යෑ්ි.  ගේෙ ත්ි අැ සිද්ධ ග ලා 
තිගබන තත්ත් ය. ගේෙ ිතා් ත්් අ ාසනා න්තත තත්ත් ය . 
ග්ොෙැ, අපප එෙඟ ග න්තන බැරි ි් ලීේ ිරහිපය  ග්තැන 

තිගබන ා. ඒ ා සාේ.ාා ෙයලා, සැහැ් ු තත්ත් යප පත් ෙයලා 
ෙැබිනට් ්ණ්ඩලයප ග නියන්තන ඕනෑ. ඒ  ාග ්  ැටු්ල  ැඩිවී් 
සේබන්තධ ත් අැාළ අං  එ ෙ සාේ.ාා ෙයන්තන ඕනෑ. එගසේ 

සාේ.ාා ිරීග්න්ත අනතුමරු  ත්ි ගසේ ා  ය සාාා ප ඇතුමළු 
ෙයන්තන ඕනෑ. එගහ් නැතුම  ෙැබිනට් ඇ්ති යගය    ගයන්ත 
හිතුම්ගත්ප ඒ ා ගසේ ා  ය සාාා  තුමළප ඇතුමළත් ෙයන්තන බැහැ. 
්් ිවහි් ලා ඒෙ සාධායණීෙයටය ෙයන්තන ඕනෑ. එගහ් නැති  

නිෙේ් ෙඩැාසි අයග න යන්තන පුළු න්තේ  නැහැ. ඒ සවහා 
ත්ි ෙමිටු   පත් ෙගළේ.  අිළ ිරසි් අ සාාා ෙ    කීග්න්ත 
පැනලා යන්තන හැන්තගන්ත නැහැ ිරයන එෙ ්්  රු ිසජිත ගහේයත් 

්න්තත්රීතුම්ාප ිසග ේෂ්ඨගයන්ත ිරයන්තන ඕනෑ. ග්් ගැපා්ධතගේන්තතුම  
ෝධය ෂ්ඨ් ගැපා්ධතගේන්තතුම   ෙයන්තනි අපප වු ්නා 
ෙයන්තගන්ත. ඒෙ නිසා ත්ි අිළ ්රති යුහ ත ිරීගේ  ැඩ ිළිබග ළ 

ආයේභ ෙගළේ. ්රති යුහ ත ිරී් සිදු ිරී්පත්, ඒ  ාග ් ග්් 
ගැපා්ධතගේන්තතුමගේ ගසේ ෙයන්ත සවහා බලපාන ගසේ ා 
 ය සාාා   ඇති ිරී්පත් ෙපයුතුම ෙයලා, අිළ ඒ සිය  ු

ගැනාග ් උන්තනතිය සහ ුමබසාධනය ග ුවග න්ත, අිති ාසිෙේ 
ග ුවග න්ත ෙපයුතුම ෙයන ාය ිරයන එෙත් ්රො  ෙයමින්ත ්ග  
 ්න ිරහිපය අ සන්ත ෙයන ා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගබොගහෝ සාතුමතිි.  

මීය ළඟප,  රු ආ්ධ.එේ. යංජිත් ්ද්දු් බණ්ඩාය අ්ාතයතුම්ා. 
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පා්ධලිගේන්තතුම  

[අ.භා.  .05] 

 

ගරු ආර්  එම්  රැංජිත් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා (රාජය 
පිනපාලන හා කළෙනාකරණ අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ெஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொெ - தபொது 

நிர்வொக ைற்றும் முகொமைத்துவ அமைச்ெர்) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
මූලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි, ෙේෙරු නිලධාරින්තග  

ි් ලීේ සේබන්තධගයන්ත  න  ැඩ  ්ධජනය අ සන්ත ිරී් සවහා 

යේ ෝධය භායය ,    කී්  යාජය පරිපාලන අ්ාතයාං යපත් 
තිගබන නිසා ්් ගේ  ැන  ්නය  ොා ෙයන්තන ෙැ්ැතිි. 

න  ්රති යුහ ත ිරී් ,  ැටු්ල  ැඩිවී් , න  ගසේ ා 
 ය සාාා   ඇති ිරී්  යන ොයටා තුමන  ැන ත්ි  රු ිසජිත 

ගහේයත් ්න්තත්රීතුම්ා ොා ෙගළේ. න  ගසේ ා  ය සාාා   ිළිබබව  
එතුම්ා රිිවන්ත රි ප් ිරේ ා. ගේ යගට් තිගබන ෙේෙරු 
ගැපා්ධතගේන්තතුම  අවුරුදු 100ෙප  ඩා පැයණි 

ගැපා්ධතගේන්තතුම   ිසකරයප, ොලීන ්ර ාන, ොලීන අ  යතාත් 
එ ෙ ්රති යුහ ත ෙළ යුතුමි ිරයන එෙ අග්ල යජයත් 
ිළිබ න්තන ා. ඒෙ නිසා ත්ි  රු ඇ්තිතුම්ා ගේ සවහා ෙමිටු   

පත් ෙයලා ෙේෙරු ගැපා්ධතගේන්තතුම  ්රති යුහ ත ිරී්ප 
ෙපයුතුම ෙයන්තගන්ත. ග්් ්රති යුහ ත ිරී්ප ස් ාමීය   ත්ි න  
ගසේ ා  යා සාාා   හැන්තන ඕනෑේ තිගබන්තගන්ත. අිළ න  ගසේ ා 

 ය සාාා   හැන ගෙොප යාජය පරිපාලන අ්ාතයාං ය හැටියප 
අපපත් එහි    කී්  තිගබන ා. න  ගසේ ා  ය සාාා   
හැන්තගන්ත ඇි? න   ය සාාා   හැන්තගන්ත ගසේ ෙයන්තග   ැටු්ල 

තලගආ ග නස  ඇති ිරී් සවහා යන්තන ත්ි 
තමුන්තනාන්තගසේලාග  එේ ත්ධෙය. ඕෙ ත්ි තිගබන යහස  රු 
්න්තත්රීතුම්නි. ඒ  ැටු්ල තලය ග නසා ෙයන්තගන්ත ගෙොගහෝැ? 

ෙේෙරු නිලධාරින්ත, ෙේෙරු සබවතා  ගෂ්ඨේත්රගආ ෝධමිෙ 

සා්ය ප ත් ාග න යන්තන ගහොඳින්ත  ැඩ ෙයන නිලධාරින්ත ිළරිස  
බ  අිළ ැන්තන ා. ඒ අය ගේ යගට් ෙේෙරු නීති ්රියා ප නං ලා, 
ෙේෙරු න්තග  -  ැඩ ෙයන ජනතා ග  - අිති ාසිෙේ 

ග ුවග න්ත ිස ාල  ැඩ ගෙොපස  ෙයන ා. අිළ යජය    ගයන්ත 
එ් නිලධාරින්තග  ්ර ාන ිසසී ් සවහා අ  ය ෙපයුතුම ෙයන්තන 

ඕනෑ. ඔවුන්තග   ැටු්ල තලය ිළිබබව  අිළ බලන්තන ඕනෑ. SL - I 

 ැටු්ල තලගආ ිළහිටු න්තන ිරයලා ත්ි ඒ ග ෝ ගලෝ 
ි් ලන්තගන්ත. ඒෙ, ඒ ග ෝ ලන්තග   ැඩ  ්ධජනගආදී පැහැරිලි  
ිරයන ොයටය . යගද්ය ය ආැායේ ගැපා්ධතගේන්තතුමගේ බදු 

නිලධාරින්ත SL - I  ැටු්ල තලගආ ිළහිටු පු නිසා අිළත් ිළහිටු න්තනය 
ිරයලා ඒ අය ිරයන ා. එෙ   යද්ැ  ත්තා ිරයලා ත  
 යද්ැා න්තන ගහොව නැහැ. ඇ්තිතුම්ා් ිරේ ා, එැා යාජය 

පරිපාලන අ්ාතය යයා හැටියප ගේෙප එතුම්ා ිසරුද්ධත් ය 
්රො  ෙළා ිරයලා. ෙේෙරු නිලධාරින්ත ැැනප ලබන  ැටු්ල තලය 
 න්තගන්ත MN - 5  ැටු්ල තලයි. යජගආ ගසේ ගආ ෝධයාල ත, 
 ගෂ්ඨේත්ර ත තනතුමරු  ාග ් උපාකරය මූලිෙ ුමදුුමේ ගලස සලො 

බව ා  න්තනා තනතුමරු සවහා MN - 5 සහ MN - 6  ැටු්ල ක්ර් 
ලබා දී තිගබන ා. එය, 100)  සග්ධ ෙයන ලැ  ැටු්ල 
්රතිග ෝධනයප අුව  ිහත සවහන්ත තනතුමරු සවහා ලබාදුන්ත  ැටු්ල 

තලයි. ඒ ිරයන්තගන්ත, ෙේෙරු නිලධාරින්ත MN - 5  ැටු්ල තලගආ 

ත්ි ිළහිටු න්තගන්ත. MN - 6ත් පහුෙයලා SL - I එෙ ලබා ගැන්තන 
ිරයලාි  ඒ ග ෝ ලන්ත ි් ලන්තගන්ත. එගහ් ෙගළොත් ිස ාල 

්ර ානය  ඇති ග න ා. ගේෙ නිසා ස්සාත යාජය ගසේ ගආ ඇති 
 න අ්ධබුැ ග්ොන ාැ ිරයලා අිළ බලන්තන ඕනෑ. එෙ ්ර ානයෙප 
උත්තය දීලා ත  ්ර ාන කීය  එිැ ිරයලා අිළ බලන්තන ඕනෑ. 

උපාකරය මූලිෙ ුමදුුමේ  න ිසධායෙ නිලධාරින්තප SL - I  ැටු්ල 
ක්ර්ය ලබාදී තිගබන ා. අනිත් එෙ, ගේ සෑ් තනතුමය  සවහා්  

බව ා  න්තගන්ත තය  ිසභායිරන්ත. SL - I  ැටු්ල ක්ර්ගයන්ත  ැටුප 

ආයේභ  න හැ්  නිලධාරිගය ් තය  ිසභා යිරන්ත බව ා 

 න්තගන්ත උපාකරය මූලිෙ ුමදුුමේ ෙයග නි. උපාකරය මූලිෙ 
ුමදුුමේ ෙය  ත් ෙේෙරු නිලධාරියාග   ැටු්ල තලය  MN - 4. 
අිළත් ිළිබ න්තන ා, ගද්ය ය ආැායේ ගැපා්ධතගේන්තතුමගේ බදු 
නිලධාරින්ත  ිළහිටු    ැටු්ල තලය  ැරැරිි ිරයලා. ෙේෙරු 

නිලධාරින්තපත්  SL - 1  ැටු්ල ක්ර්ය ලබා දුන්තගනොත්, MN - 4 සහ 
MN - 6 හිමි සිය  ු ග නත් ගසේ ෙයන්තැ ගේ  ැටුප ි් ලා නඩු 
්ඟප බහින ා. ඒග  ගැෙ  නැහැ. එතගෙොප යජය  ිසකරයප අිළ 

ගෙොගහෝැ ගේ ෙපයුත්ත ෙයන්තගන්ත?  

උැාහයටය  ිසකරයප, ග ොිසජන සං ්ධධන 
ගැපා්ධතගේන්තතුමගේ ග ොිසජන සං ්ධධන නිලධාරින්ත ින්තන ා. ඒ 
 ාග ් උපාකරය මූලිෙ ුමදුුමේ  ගලස සලො බව ා  ත් 
ආ්ධථිෙ සං ්ධධන සං ්ධධන නිලධාරින්ත ින්තන ා.  එ්  ැටු්ල 

තලය දුන්තගනොත් ඒ ග ෝ ලන්තපත් ඒ  ැටුප ි් ලන්තන පුළු න්ත. 
අිළ අහන්තගන්ත, ඇි අිළ ගේ ොයටය  ැන පුළු්   ේ පනා 
ගනොෙය ෙපයුතුම ෙයන්තගන්ත ිරයලාි. MN - 5  ැටු්ල ක්ර්ගආ 

සිටින නිලධාරින්ත එ  ය SL - 1  ැටු්ල ක්ර්යප අන්තත්ධග්රහටය 
ෙගළොත්, සා්ානයගයන්ත ්රියාත්්ෙ  න අුවරූප  ැටු්ල ිළය ග්ධ 
තැබිය යුතුමි යන්තන ස්ඟ ැ ්රියාත්්ෙ ෙළ ගනොහැිර බ  

නිී ෂ්ඨටය ග න ා.  

අිළ 101)  ැටු්ල සංග ෝධනය  ග න ආ ා. 1010   න ිසප 
යජගආ හැ් නිලධාරිගයකුග ් මූලිෙ  ැටුප ගැගුටයිරන්ත  ැඩි 
ග න ා. 1010 ග න ගෙොප MN - 4  ැටු්ල ක්ර්ගආ තුමන්ත ැනි 
ගරේණිගආ ආයේභෙ  ැටුප රුිළය්  5(,)04ි.  SL - 1 තුමන්ත ැනි 

ගරේණිගආ ආයේභෙ  ැටුප රුිළය්  ( ,)14ි.  ගෙොගහෝ ැ ගේෙ 
ෙයන්තගන්ත?   

එතැනදී ත ත් ්ර ානය  පැන නිනන ා. සහොය ෙේෙරු 
ගෙෝසාරිසා රු ින්තගන්ත  SL - 1  ැටු්ල පරි්ාටගආි. ෙේෙරු 
නිලධාරින්ත ඒ අැාළ  ැටු්ල ිළය යප ග නාග ොත්, සහොය 
ෙේෙරු ගෙෝසාරිසා රු ිරයි, ''අපප ගේ  ැටු්ල තලගආ ින්තන 
බැහැ, අිළ ි හළ  ැටු්ල තලයෙප යන්තන ඕනෑ'' ිරයලා.  

අිළ ගේ ා ිසසවන ගෙොප මුළු යාජය ගසේ ය්  ැන අපප 
ේ පනා ෙයන්තන ග න ා. අැ ගේ අ්ධබුැය  ඇති ෙයන්තගන්ත. 
ස්හය  ෘත්තීය සමිති ගනොගය  ි් ලීේ ෙයන ා. නමුත් යජය  
ිසකරයප අපප   කී්  තිගබන ා, අගන  ගසේ ා ල අ්ධබුැය  
ගනො න ිසකරයප ගේ ෙපයුත්ත ෙයන්තන. ්් හිතන්තගන්ත 
ග්තුම්න්තලා ෙේෙරු ගැපා්ධතගේන්තතුම  ්රති යුහ ත ෙයන්තන 
ෙමිටු   පත් ෙයලා තිගබන ා. ිසජිත ගහේයත් ්න්තත්රීතුම්ා ගසේ ා 
 ය සාාා   ැන ිරේගේ නැහැ. තමුන්තනාන්තගසේ ගසේ ා  ය සාාාගේ 
 ැටු්ල  ැඩි ග න එෙ  ැන ගනොිරයා ඒෙ හැංගු ා. ගසේ ා 
 ය සාාා  ි් ලන්තගන්ත  ැටු්ල  ැඩි ෙයන්තනි. ග්ින්ත අග්ල යාජය 
ගසේ ගආ් ්ර ානය  ඇති ග න ා.  

ැැනප්ත්  ැටු්ල ගෙොමිස් න   ැටු්ල ක්ර්ය  සේබන්තධ  
සාේ.ාා ෙය ග න යන ා. මුළු යාජය ගසේ ාගේ් අුතින්ත  ැටු්ල 
ක්ර්ය  ්රති යුහ ත ෙයන්තන ැැනප අිළ සාේ.ාා ෙය ග න 
යන ා. එතැනදී ග් ැනි ්ර ාන ලප යේ උත්තයය  ගැන්තන අපප 
පුළු න්ත ග ි. යාජය ගසේ ගආ සිටින එෙ එ ගෙනා ි් ලන 
ිසකරයප එෙ එෙ ආොයයප  ැටු්ල ලබා දුන්තගනොත්, ත  අ්ධබුැ 
ිස ාල ්ර්ාටය  පැන නිනන ා. අග්ල යජය ැැනප ඒ සේබන්තධ 
 ැඩ ිළිබග ළ ්රියාත්්ෙ ෙය ග න යන ා. ෙේෙරු 
ඇ්තිතුම්ාත්, අග්ල යාජය ඇ්තිතුම්ාත් ඒ සේබන්තධගයන්ත ිසග ේෂ්ඨ 
අ ධානය ගයොමු ෙය තිගබන ා.  න  ගසේ ා  ය සාාා   හැද්දී 
ගේ ්රති යුහ ත ිරීගේ  ා්ධතා ත් අ  ය ග න ා. ගේ සවහා 
යාජය පරිපාලන අ්ාතයාං ගආ අධය ෂ්ඨ ජනයා්  යයා, ආයතන 
අධය ෂ්ඨ ජනයා්  යයා,  ැටු්ල ගෙොමිස්, ෙළ්නාෙයට ගසේ ා 
ගැපා්ධතගේන්තතුම  ගේ සිය් ල එ ොුම ෙයලා ත්ි ගේ 
ෙපයුත්ත ෙයන්තන ග න්තගන්ත. ගේ අයප  ැඩ  ්ධජනගයන්ත එිබයප 
එන්තන ිරයලාි අිළ ිරයන්තගන්ත.  
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යජගආ ගසේ ය ග ුවග න්ත ෙයන්තන පුළු න්ත ගලොකු්  ැටු්ල 

 ැඩිවී් ෙයලා තිගබන්තගන්ත අග්ල ආණ්ඩු ි. ි තිහාසගආ ෙ ැා ත් 
හිතුමගේ නැහැ යජගආ ගසේ ෙගයකුග   ැටුප රුිළය්  ැසැහසිරන්ත 
 ැඩි ග ි ිරයලා. අග්ල ආණ්ඩු  අවුරුද්ැෙප ගේ ග ුවග න්ත 
රුිළය්  බිලියන 1)4   ැඩිපුය  ැය ෙයන ා. ඒෙ 1:( 

අුවපාතයප නැ ත  ැළපු ා්, 1010  ්ධෂ්ඨය ග න ගෙොප ගේ 
සිය් ල මූලිෙ  ැටුපප එ ොුම වුටා් රුිළය්  බිලියන 500ෙප 
 ැඩි මුැල  අපප  ැය ග න ා. ගේ ආොයයප යජගආ ගසේ ෙයා 

ග ුවග න්ත ිස ාල  ැඩ ගෙොපස  අිළ ෙයලා තිගබන ා. අිළ ත ත් 
ඒ සේබන්තධ  ෙපයුතුම ෙය ග න යන ා. ිසජිත ගහේයත් ්න්තත්රීතුම්ා 
සහ අිළ ි් ලන්තගන්ත ගේ ගේලාගේ ඒෙප- [බාධා ිරී් ] 

ගපොඩ්ඩ  ින්තන. 
 

ගරු විජිත වහේරත් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு விஜித தஹெத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔබතුම්ාග  යාජය පරිපාලන අ්ාතයාං යත්, ෙේෙරු 

අ්ාතයාං යත් ්ැරිහත්ග ලා ඒ සියු ගැනාප් පැහැරිලි ෙයන්තන.  
 

ගරු ආර් එම්  රැංජිත් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ெஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொெ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
"Cabinet Subcommittees" ිරයලා අිළ තුමන්තගැනා් ොා 

ෙයන්තගන්ත ඒෙි  රු ්න්තත්රීතුම්ා. ගේ ්රති යුහ ත ිරීගේ 
 ා්ධතා  ආ ාප පසාගසේ ඒ  ැන ෙපයුතුම ෙයන ා. ඒ ිරයන්තගන්ත, 

ය්  ෙයන ිළිබග ළ  තිගබන ා. [බාධා ිරී් ] 

භය ග න්තන එපා. අග්ල ආණ්ඩු  ගෙගයහි යජගආ 
ගසේ ෙයාග  ිස ා ාසය තහවුරු වුණු නිසා ත්ි පුමිවය 

්ැති යටගආදී සියයප )0  ප්ට යජගආ ගසේ ෙින්ත අපප 
ාන්තැය දුන්තගන්ත. තමුන්තනාන්තගසේලාග න්ත අිළ ි ් ලන්තගන්ත ගේ ාග  
 ෘත්තීය ්රියා ්ා්ධ   ැනීගේදී මීය ප  ඩා සාධායට  ේ පනා 

ෙයන්තන ිරයලාි. ගේ අය ග ුවග න්ත ෙයන්තන පුළු න්ත හැ්  
ගැය ් ෙමිටු  ා්ධතා  ආ ා් සාේ.ාා ෙයලා අිළ ෙයන ා. අැ 
 ැඩ  ්ධජනය  ෙළා් හ සප අපප ිරයන්තනප පුළු න්තැ, යඅිළ 

ගේෙි ෙයන්තගන්තය ිරයලා.  රු අ්ාතයතුම්ා ිරේ ා 50ග නි ැා 
 න ිසප ෙමිටු  ා්ධතා  එන ා ිරයලා. ින්ත පුම  අ  ය ෙපයුතුම 
ෙයන ා. [බාධා ිරී් ] ි් ලන සිය් ල ගැන්තන බැහැ. යජය 
ේ පනා ෙයලා ඒ සේබන්තධ - 

 

ගරු විජිත වහේරත් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு விஜித தஹெத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ ටිෙ ෙයන්තන යාන්තත්රටය  හැන්තන. 
 

ගරු ආර් එම්  රැංජිත් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ெஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொெ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
නමුත්  රු ්න්තත්රීතුම්ා ඒ ා නි ැයරි ෙයන ිසප යාජය ගසේ ාගේ 

අ්ධබුැය  ගනො න ිසකරයප අිළ ඒ ෙපයුතුම ෙයන්තනප ඕනෑ. 
ගබොගහෝ සාතුමතිි. 

 
[අ.භා.  .15] 
 

ගරු රවීන්ද්ර සෙරවීර ෙහතා (කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 

සබ තා රාජය අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு  ெவீந்திெ ெைவீெ - ததொழில் ைற்றும் ததொழிற்ெங்க 

உறவுகள் இெொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera - State Minister of Labour 
and Trade Unions Relations) 
මූලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි, අග්ල  රු ිසජිත ගහේයත් 

්න්තත්රීතුම්ා අැ රින ිරිරිපත් ෙළ සභා  ේ  තැබීගේ ගයෝජනා  

ිළිබබව   රු ඩබ්ලිේ.ඩී.ග.. ගසගනිසයත්න අ්ාතයතුම්ා පැහැරිලි 

ිළිබතුමය  ලබා දුන්තනා. ගේ ්ර ානයප අැාළ  යාජය පරිපාලන හා 
ෙළ්නාෙයට අ්ාතයතුම්ාත් එතුම්ාග  අ්ාතයාං ය පැත්ගතන්ත 
ගේ සභා ප ෙරුණු ි රිරිපත් ෙළා.  

්ප ග්තැනදී ිසග ේෂ්ඨගයන්ත ්රො  ෙයන්තනප තිගබන්තගන්ත 

ග්යි. පුම ිවය 15ග නි ැා අග්ල  රු අ්ාතයතුම්ා හරිසිගආ 
අසනීප   නිසා එතුම්ාග  ි් ලී් පරිරි ්් යාජය ගසේ ා ෙේෙරු 
නිලධාරින්තග  සං ්ය ස්ඟ සාේ.ාා   ෙළා. ගේ සාේ.ාා ප 

්ැරිහත්ෙරුග කු හැටියප ෙේෙරු ගෙෝ සාරිසා රුන්ත,  අග්ල 
ගෙෝසාරිසා ගජනයා් තුමමියපත්, ග් ෙේතුමමියපත් ැන්ත ලා ඒ 
අයත් ස්ඟ ඇිස් ලා ත්ි සාේ.ාා ෙගළේ. ගේ සාේ.ාාගේදී ඒ 

අය ිරයපු ගද් ්් අහග න හිටියා. අහග න ින්තනා ිසප ්ප 
ගත්රුටා, ගේ අය ගලොකු සැෙයිරන්ත ත්ි ගේ ොා ෙයන්තගන්ත 
ිරයලා. ්් අහපු පළමුග නි ්ර ානය ත්ි, ''ඔබතුම්න්තලා ැැන්ත 

ඇ්තිතුම්ා ිසසින්ත පත් ෙයලා තිගබන ්ඩිහගහේ ා ෙමිටු   ැන 
ග්ොෙ ැ ිරයන්තගන්ත?'' ිරයලා. යනැහැ, ඒ  ැන අග්ල ිස ා ාසය  
නැහැය ිරේ ා. ්් ඇහු ා, ''පුද් ලගයෝ  ැනැ ්ර ානය 
තිගබන්තගන්ත?'' ිරයලා. ඒ සියු  ා්ධතා අිළ ළඟ තිගබන ා. ්් 

ඇහු ා, ''පුද් ලගයෝ  ැනැ ්ර ානය තිගබන්තගන්ත, ්ඩිහගහේ ා 
්හත්්යා  ැනැ ්ර ානය තිගබන්තගන්ත?'' ිරයලා. ්් න් ිරයලා් 
ඇහු ා. යනැහැ, ිරසි ්ර ානය  නැහැ. ෙමිටුගේ ්රියාොීත් ය 

ිළිබබව  ත්ි අපප තිගබන ්ර ානයය ිරේ ා. ින්ත පුම  ්් 
ඇහු ා එගහ් නේ ග්ොෙ ැ ගයෝජනා ෙයන්තගන්ත ිරයලා. ඒ අය 
ිරේ ා, යඅපප ග න ිරසි ගැය  එපා. ෙැබිනප ්ණ්ඩලගයන්ත පත් 

ෙළ ෙමිටු    පත් ෙයලා ගැන්තන. එ්.්යි අිළ ි් ලන්තගන්ත. ඒ 
ෙමිටු  පත් ෙළ ැ සප  ැඩ  ්ධජනය අ සන්ත ෙයන ාය ිරයලා. 
ඒ  ා්ධතා අිළ ළඟ තිගබන ා. එගහ්ි ිරේගේ. එතැනින්ත නතය 

වුගණ්ත් නැහැ. ත  ිරේ ා, යඒ ෙමිටු  කු්න නි්ධගද් ය දුන්තනත් 
අිළ ිළිබ න්තන ා. ඒ ෙමිටු  ගෙොප්ට ොලය   ත්තත් අපප 
්ර ානය  නැහැය ිරයලා.  

ගේෙ අහග න හිටියා් අපප ග්ලන ා ගේ ෙයන්තගන්ත 
සද්භා ගයන්ත ෙයන  ැඩ  ්ධජනය  ගනොග ි, ි් ලී්  
ගනොග ි ිරයලා. ග්ගහ් ිරයලා ගයෝජනා   එේ ා. ්් 
ිරේ ා, යගහොවි, ්් ගේෙ ඇ්තිතුම්ාප ිරිරිපත් ෙයන්තනේය 

ිරයලා. ග්ොෙැ, ෙැබිනට් ්ණ්ඩලයප ්ප යන්තනප බැහැ ගන්ත. 
ෙැබිනට් ්ණ්ඩලයප යන්තනප ඕනෑ ඇ්තිතුම්ා. ගේග ෝ ල 
ගපන්ත න්තනප හැදු ා, -ැැන්ත අග්ල  රු ිසජිත ගහේයත් ්න්තත්රීතුම්ාත් 

ිරේගේ- ඇ්තිතුම්ාි ්්ි අතය ්ර ානය  තිගබන ා. අිළ ්ත 
ගැෙ  ැයන ා ිරයලා. එගහ් එෙ  අග්ල නැහැ. ගේෙ ්් ගේ 
සභා ප පැහැරිලි ් ිරයන්තනප ඕනෑ. ්් ිරේ ා, යගහොැි, ්් 

ඇ්තිතුම්ාප ි් ලී් ෙයන්තනේ, ගේෙ ෙැබිනට් ්ණ්ඩලයප 
ිරිරිපත් ෙයන්තනපය ිරයලා. 

ඒග ෝ ල  ැටු්ල ්ර ානය   ැනත් ිරේ ා.  රු ිසජිත ගහේයත් 

්න්තත්රීතුම්ා ිරේ ා  ැටු්ල ්ර ානය  නැහැ ිරයලා. නමුත්  ැටු්ල 
්ර  ානය ත්ි ඒ අයග  මූලිෙ ්ර ානය. ්රති යුහ ත ිරී් හා 
ගසේ ා  ය සාාා   හැදී්  ැන ිරේ ා. ්් ිරේ ා, එගහ් 
ෙයන්තන බැහැ ිරයලා. ්් ිරේ ා, සේපූ්ධටගයන්ත ගේෙ එෙ 

package එෙ  ග න්තන ඕනෑ ිරයලා. එගහ් නැති  අග්ල 
ඇ්තිතුම්ාප බැහැගන්ත ෙැබිනප අුව ෙමිටු   පත් ෙයන්තනප 
ිරයන්තනප,  ැටු්ල  ැඩි ෙයන්තන ිසතය . ඒෙ ෙයන්තන බැහැ. ්් 

ිරේ ා, යඑගහ් ෙයන්තන බැහැ, ගේ සියු ගද් එෙප 
අන්තත්ධග්රහටය ග න්තන ඕනෑය ිරයලා. යෙැබිනට් ්ණ්ඩලයප 
ිරිරිපත් ෙයන්තන නේ අප ගේ ගයෝජනා ්ාලා  හැන්තන ඕනෑය 

ිරයා ්් ිරේ ා. අග්ල  රු ඇ්තිතුම්ා ිරයපු ිසකරයප ඒ අයග  
නිලධාරින්ත තුමන්තගැගන  ඒ ග ුවග න්ත පත් ෙළා. එ ා ග ෝ ගලෝ 
අපප ඒ නිලධාරින්ත තුමන්තගැනා නේ ෙයලා් දුන්තනා. අපත් 

අ්ාතයාං ය පැත්ගතන්ත නිලධාරින්ත තුමන්තගැගන  නේ ෙළා. යඒ 
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පා්ධලිගේන්තතුම  

නිලධාරින්ත තුමන්තගැනා එ ලා ගහප ිවලා අග්ල ගයෝජනා ිරිරිපත් 
ෙයන ාය ිරයා ඒ අය ිරේ ා. ඒෙි එෙඟතා . එගහ්ි එැා 
සාේ.ාා  අ සාන වුගණ්.  

්් ිරේ ා, යැැන්ත තමුන්තනාන්තගසේලා සද්භා ගයන්ත ෙපයුතුම 
ෙයන්තන, ඒෙ ගපන්ත න්තන.ය ිරයා. යඑගහ් ෙයන්තන බැහැය ිරයා 
එයාලා ිරේ ා. යඑගහ් ිරයන්තන එපා. යේිරසි ්ර ානය  ිසසවන්තන 

යනගෙොප ගැපා්ධ ා ය් ඒ  ැන සද්භා ගයන්ත ෙපයුතුම ෙයන්තන 
ඕනෑය ිරයා ්් ිරේ ා. යඅප සඳුැා උගද්ප ්රො ය  ෙයන ා, ගේ 
අුවෙමිටු  පත් ෙයන්තන ිරයා. අඟහරු ාැා ෙැබිනට් 

්ණ්ඩලගයන්ත ි් ලී්  ෙගළොත් අප  ැඩ  ්ධජනය අ සාන 
ෙයන ාය ිරයා එතගෙොප ඒ අය ිරේ ා. එගහ් ිරයලා එිබයප ිවය 
මිනිසාුම ග්ොන ාැ ෙගළේ? ස ස හයහ්ාගයන්ත පුම  

අ්ාතයාං යප ගහොගයන්ත ඇතුමළු ග ලා ඇතුමගළේ ගපෝසාප්ධ  හන්තන 
පපන්ත  ත්තා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු යාජය ඇ්තිතුම්නි, ත  ිසනාඩි ගැෙිරන්ත ඔබතුම්ාග  
ොා  අ සන්ත ෙයන්තන.  

 

ගරු රවීන්ද්ර සෙරවීර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு  ெவீந்திெ ெைவீெ) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera) 

ගහොවි, මූලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි.  

අන්තන ඒෙි ඒ අය ෙගළේ.  

ැැන්ත අග්ල පැත්ගත්  ැඩෙපයුත්ත අප ෙයග න යන ා. අප 

ැැන්ත ගයෝජනා ්ාලා  හැන ා. ෙමිටුගේ තුමන්තගැගන  එන ා 
ිරේ ා ගන්ත. ඒ අයප ලියුේ යැේ ා. නමුත්, අැ  න තුමරු ඒ එෙ 
නිලධාරිගයකු ත් සහභාිව ග ලා නැහැ. ගේ අය ෙයන්තන හැන ගද් 

ග්ොෙ ැ ිරයා ්් ැන්තන ා. අපප ගේෙ ගත්ගයන ා. ගේ 
ෙයන්තන හැන්තගන්ත ග්ොෙ ැ? අග්ල ඇ්තිතුම්ා ෙැබිනට් 
්ණ්ඩලයප ිවහින්ත, යග්න්තන ග්ගහ් ගයෝජනා   තිගබන ා.ය 

ිරයා ිරේග ොත්, යඅගපන්ත ෙරුණු ඇහු ගේ නැහැ. අප ගේෙප 
ගයෝජනා ිරිරිපත් ෙගළේ නැහැ. අප ගේෙප ිසරුද්ධිය ිරයා එැාප 
ඒ අය ිරයි. එතැනපි ගේ එන්තන හැන්තගන්ත. ග්ගහ්  ෘත්තීය 
සමිතිය  එ ෙ අප සාේ.ාා   ෙයන්තගන්ත ගෙොගහෝ ැ,  රු 

නිහා්   ල්ලපත්ති ්න්තත්රීතුම්නි? 15 ැනි ැා ත්ි අග්ල රැසාවී් 
තිබුගණ්. අැ 10 ැනි ැාි. ැැන්ත සතිය   ත ග ලා තිගබන ා. ගේ 
අය එෙ ැ ස  ත් ඇිසත් ත ් එෙ  ්නය  ත් ිරයා නැහැ. 

ඊගආ අග්ල ඇ්තිතුම්ා ගේ අය ෙැ  ගවේ ා. ඊගආ ග්ොෙැ ිරේගේ? 
ගේ ෙතන්තැය ගනොග ි එයාලා ිරයන්තගන්ත. ඒ පාය ිරයන ා, 
යඅුතින්ත නිලධාරින්ත බව ා  න්තන එෙප අප ිසරුද්ධිය ිරයා. අැ 

තමුන්තනාන්තගසේලා්  ිරේ ා ගෙෝටි  ටන්ත මුැ්  අය ග න්තන 
තිගබන බ . ඒ ග ුවග න්ත නඩු ප යා තිගබන ා. ඇි ග්ගහ් 
ග න්තගන්ත? ගේ යාජොරිගආ ගෙොපස  හරියාොය  ිෂ්ඨාප  න්තගන්ත 

නැති නිසාි. අපත් ිළිබ න්තන ා ගලොකු මුැල  අය ග න්තන 
තිගබන බ . අන්තති්ප නඩු ්ා්ධ යප අ තී්ධට ග න්තන ඕනෑ. ගේ 
යාජොරිය හරියප ග න ා නේ ග්ගහ් ගැය   න්තගන්ත නැහැ 
ගන්ත.  

අපප නිලධාරින්තග  ගලොකු හිඟය  තිගබන ා. අග්ල 
ඇ්තිතුම්ා  ෙැබිනට් ්ණ්ඩලගයන්ත ි් ලී්  ෙයලා නිලධාරින්ත 
100  බව ා  න්තන අපප ගබොගහෝ  අ්ාරුග න්ත ැැන්ත අුව්ැතිය 

ලැබී තිගබන ා. ගේ අය ඊගආ ඇිසත් ඇ්තිතුම්ාප ිරයන ා, 

යඑ ගෙගන  ත් බව ා  න්තන බැහැය ිරයා. ග්ොෙ ැ ගේ 

ෙයන්තගන්ත?  රු නිහා්   ල්ලපත්ති ්න්තත්රීතුම්නි, ඔබතුම්න්තලා 
ෙරුටාෙය ගේ ්ර ානයප ්ැරිහත් ග න්තන. ගේෙ ආණ්ඩු ෙප 
එ් ල ෙයන ්රහායය  ගනොග ි. ගේ  ්ධජනය නිසා අහිංසෙ 
මිනිසාුම ත්ි අන්තති්ප බැප ෙන්තගන්ත  අහිංසෙ ෙේෙරු න්ත 

ත්ි දු  ිසඳින්තගන්ත.  රු නිහා්   ල්ලපත්ති ්න්තත්රීතුම්නි, අප 
ඔබතුම්න්තලාග න්ත ි් ලී්  ෙයන ා.  ගේ සවහා සද්භා ගයන්ත  
ිරිරිපත් ග න්තන, ෙරුණු තිගබන ා නේ ඒ ා ිරිරිපත් ෙයන්තන 

ිරයා ෙරුටාෙය ගේ  ෘත්තීය සමිතියප ිරයන්තන. අග්ල  ැඩ 
ගෙොපස අප ෙයග න යන ා.  

අැ ෙැබිනට් ්ණ්ඩල රැසාවී් ප ත් න්තන තිබුණු රිනයි. 
නමුත්, අති රු ජනාකරපතිතුම්ා යටින්ත බැහැය  සිටින නිසා අැ ඒ 
ෙපයුත්ත ගෙරුගණ් නැහැ. අග්ල  රු ඇ්තිතුම්ා ඊළඟ රිනගආදී 

ගේ  ැන ෙැබිනට් ්ණ්ඩලයප ැැුවේ දී්  ෙයාිස. ෙැබිනට් 
්ණ්ඩලයප ැැුවේ ගැනගෙොප අග්ල ගයෝජනා ිසතයි ගන්ත 
යන්තගන්ත. ඇි, එයාලා අැහසා ිරිරිපත් ෙගළේ නැහැ  සාේ.ාා ප 

එන්තගන්ත නැහැ.  රු නිහා්   ල්ලපත්ති ්න්තත්රීතුම්නි,  ැටු්ල 
ෙපන්තන අප තීයටය ෙය තිගබන ාය ිරයා ිරේ ා. අප එගහ් 
්රො ය  ෙය නැහැ. ඒ අය ගේ ා ිරයන ා. ඒ අය අගපන්ත ඒෙ 

ෙය න්තනි හැන්තගන්ත, ගේ  ැ ගඩ් අවු්  ෙය  න්තන.  

ෙේෙරු නිලධාරින්ත පන්තසිය  ටන  ින්තන ඕනෑ තැන අැ 
නිලධාරින්ත 5)0ිරන්ත ත්ි  ැඩ ෙයන්තගන්ත. අප උතුමරු නැ ගඟනහිය 
පළාත් ලප ිවයා.  රු ඇ්තිතුම්ාි ්්ි මුලතිේ රිසා්රි ෙයප 
ිවයා. මුළු රිසා්රි ෙයප් එෙ ෙේෙරු නිලධාරියාි ින්තගන්ත. 

ිතින්ත, ගෙොගහෝැ  ැඩ ෙපයුතුම ගෙගයන්තගන්ත? අපප නිලධාරින්ත 
හරිසිගආ බව ා න්තන ග න ා.  

ඊගආ සාේ.ාා ප ඇිසත් ිරයන ා, යඑ ගෙගන  ත් බව ා 
 න්තන බැහැ, අප ිසරුද්ධිය ිරයා. එයාලා ත  ිළය යෙප යන්තනි 
හැන්තගන්ත. ඒ නිසා ්් තමුන්තනාන්තගසේලාග න්ත ි ් ලී්  ෙයන ා, 

ෙරුටාෙය ගේ  ෘත්තීය සමිතියප ැැුවේ ගැන්තන, ගේ ්ර ානයප 
සද්භා ගයන්ත මුහුට ගැන්තන ිරයා  ඒ අයග  ි් ලීේ තිගබන ා 
නේ, අගපන්ත අඩු පාඩු   ග ලා තිගබන ා නේ ඇිසත් ඒ ා 

ිරිරිපත් ෙයන්තන ිරයන්තන. අග්ල ඇ්තිතුම්ා ඒ ා අන්තත්ධග්රහටය 
ෙයලා ෙැබිනට් ්ණ්ඩලයප ැැුවේ ගද්ිස. එගහ් නැති  අප ගේ 
 ගයෝජනා හැාග න ිවහින්ත ෙැබිනට් ්ණ්ඩලයප ැැුවේ දුන්තගනොත් 

ිරයාිස, යඅගපන්ත අහන්තගන්ත නැති , අග්ල අැහසා නැති ි ගේ 
ගයෝජනා දුන්තගන්ත, ඒ නිසා අපප  ැඩ  ්ධජනය අ සාන ෙයන්තන 
බැහැය ිරයා. එතගෙොප  අප ග්ොෙ ැ ෙයන්තගන්ත? ඒ නිසා ගේ 

්ර ානගආදී හැ්  පැත්තේ සාධායටත් ය  තිගබන්තන ඕනෑ. 
එගසේ ගනොග න ා නේ ඒග    කී් ඒ අයප ත්ි භාය  න්තන 
 න්තගන්ත,  රු නිහා්   ල්ලපත්ති ්න්තත්රීතුම්නි. ඒ ොයටය ්් 
පැහැරිලි ් ්රො  ෙයන්තන ඕනෑ.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගේලා  අ සන්ත,  රු යාජය ඇ්තිතුම්නි. 

 

ගරු රවීන්ද්ර සෙරවීර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு  ெவீந்திெ ெைவீெ) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ  රු ්න්තත්රීතුම්නි, ්ප ොා ෙයන්තන අ සාාා  

ලබාදී් ිළිබබව  ඔබතුම්ාප සාතුමති න්තත ග න ා. ඒ  ාග ් ග්් 
ගයෝජනා  ිරිරිපත් ෙළ  රු ිසජිත ගහේයත් ්න්තත්රීතුම්ාපත් ්ා 
සාතුමති න්තත ග න ා. ගේ  රු සභාගේ ොා ෙළ ොයටා 

හරියාොය  ්ාධයයප යි ිරයා අිළ බලාගපොගයොත්තුම  න ා. 
ග්ොෙැ, අිළ ොා ෙයන ොයටය ගනොග ි, ්ාධයගයන්ත ිළප 
ග න්තගන්ත. ඔබතුම්ා ැැන්ත ඒෙ ්රො  ෙළා. ්ාධයගයන්ත ොා 

693 694 
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ෙයලා ්ග න්ත අහන ා, ඔබතුම්ා සහ ඇ්තිතුම්ා ගේෙප 

පයසාපය ි ින්තගන්ත ිරයලා. ්් ිරේ ා, නැහැ. එගහ් ගැය  
නැහැ ිරයලා. එැා ඒ සං ්ය ආපු ගේලාගේ ්් පැහැරිලි ් ඒෙ 
ිරේ ා. ඒ ග ෝ ගලෝ ිරේ ා, යඇ්තිතුම්ා, ගේ  ැන හරියප 
ෙපයුතුම ෙගළේ නැහැය ිරයලා. ්් ඇහු ා, ඇ්තිතුම්ා ෙපයුතුම 

ෙගළේ නැත්ගත් ඇි? ිරයලා. ග්ොෙැ, ග්්.්ය ේ  ගේ 
ඇ්තිතුම්ා ත්ි ඒ ග ෝ ලන්ත ස්ඟ සාේ.ාා ගෙරුගේ. ගේ 
ඇ්තිතුම්ා ත්ි ගේ ්රති යුහ ත ිරීගේ ෙමිටු   පත් ගෙරුගේ. 

එතුම්ා ගේ සවහා  න්තන පුළු න්ත හැ්  ්රයත්නය ්  ත්තා. ඒ 
සාේ.ාාගේදී ඒ ග ෝ ලන්තග න්ත ්් ඇහු ා, බැරිග ලා ත් 
ෙැබිනට් අුවොයෙ සභා   පත් ෙයලා එහි දී ්හින්තැ ්ඩිහගහේ ා 

්හතා පත් ෙගළොත් ග්ොෙැ ග න්තගන්ත ිරයලා. එතගෙොප ිරේ ා, 
යඅිළප ඒෙප ේ  නැහැය ිරයලා. අිළ ළඟ ඒ ාප සා ික 
තිගබන ා. ඒ ග ෝ ලන්තප යනැහැය ිරයන්තන බැහැ. නමුත් ඒ 

ග ෝ ලන්ත සියසප ිවහි් ලා ග්ොෙ ැ, ිරේගේ? යඅිළ ්හින්තැ 
්ඩිහගහේ ාප ිසරුද්ධි.ය ිරේ ා. ිතින්ත, ගේ  ාග  ිළිබග ළ  
තියාග න ගේ ්ර ානය ිසසවන්තන බැහැ. ඒ නිසා ඔබතුම්න්තලාග න්ත 

අිළ ෙරුටාග න්ත ි් ලන ා, සද්භා ගයන්ත  ිස ා ාසය  ඇති  

ෙපයුතුම ෙයලා ගේ සවහා ි  ්නින්ත ිසසඳු්  ලබා  න්තන පුළු න්ත 
ිසකරයප  ෙපයුතුම ෙයන්තන ිරයා ගේ  ෘත්තීය සමිතියප ැැුවේ 
ගැන්තන ිරයන ොයටය. ග්ොෙැ, ගේගෙන්ත තැගලන්තගන්ත 
ආණ්ඩු  ත්, ඒ ග ෝ ලන්ත ත් ගනොග ි,  අසයට  ැඩ ෙයන 

ජනතා  බ  ්තෙ තබා  න්තන ිරයන ොයටය ්ත  ෙයමින්ත 
්් නිහඬ  න ා. ගබොගහෝ සාතුමතිි. 

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන්  සවා සම්ෙත විය  
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිවම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව අ  වා 7 23    2016  සැප්තැම්බර්  

21වන  බදාදා  අ  වා  1 00  වන වතක් කල් ගිවේය  
அதன்படி பி.ப. 7.23 ைணிக்கு பொெொளுைன்றம், 2016 தெப்தெம்பர் 

21, புதன்கிழமை பி.ப. 1.00 ைணிவமெ ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 7.23 p.m. until 1.00 p.m. on  
Wednesday, 21st September, 2016. 
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රජමේ මුදල් පිළිබ කළරක වභළ ලළර්තළල 
 

ප්රහනල  ලළචික පිළිතුරු  

 
මඳෞද්ගලිකල දෆනුම් දීමමන් ඇස ප්රහනය  

 ශ්රී ලංරාහ ලංුයුවේද ද ලංඖධ ලංාසථහද  අවේබුදඹ 

 දදභශ ලංඅධයහඳන ලංරහඳ ලංහිටුටුමභ 

 විලසවිදයහරර  ඵහටුය  උඳහධි  ඳහඨභහරහරට ලංසිසුන් 
ලිඹහඳදාචි ලංය ලංළනීභ ලංසීභහ ලංකිරීභ 

 
එෂළර රජුමේ මවොමශොන  ප්රතිසවසවහකරණය ිරීමම   
 අධයහඳන ලංඅභහතයතුමභහද  ලං්රහලඹ 

අන්තර්ගත ප්රධළන කරුණු 

தறரண உள்படக்கம் 

PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORTS 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
    Crisis in Sri Lanka Ayurvedic Corporation 
    Establishment of Tamil Education Zones 
    Limitation of Registration of Students for External Degree 

Courses in Universities 

RESTORATION OF TOMB OF KING ELARA: 
    Statement by Minister of Education 
 
SERIOUS PROBLEMS FACED BY PEOPLE IN OLUVIL 

PORT AREA: 
    Statement by Acting Minister of Ports and Shipping Affairs 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அெரங்க றற தற்நற குழுறன் அநறக்மக 

 

றணரக்களுக்கு ரய்நன றமடகள் 

 
ணற அநறறத்ல் நன றணர: 

 இனங்மக ஆநோர்வ ந்ந்துக் கூட்டுத்ரதண தந்க்கடி 

 றழ்க் கல்ற னங்கமபத் ரதறத்ல் 

 தல்கமனக்ககங்கபறல் தபறரரறப் தட்டப் தரடதநற 

களுக்கரண ரர் தறறமண ட்டுப்தடுத்ல் 

 
ல்னரப ன்ணணறன் ெரற நெணமப்நெ : 

 கல்ற அமச்ெரறன் கூற்ந 

ඔලුවිල් ලරළය  ප්රමද්මේ ජනතළල මුහුණ මදන දෆලෆන්ත ප්රහන  
 ළඩ ලංඵරන ලංයහඹ ලංවහ ලංනහවි ලංටයුතුම  අභහතයතුමභහද  ලං

්රහලඹ 

මඳෞද්ගලික මන්ත්රීන්මේ ඳන ක මකටුම්ඳ ක 
 ුදරෝහ ලංභහජ ලංදේහ ලංඳදනභ ලං(ාසථහත ලංකිරීදේ) ලං- ලං[රු ලං

එස.එේ. ලංභරික්හවේ ලංභවතහ] - ඳශමුන ලංය ලංකිඹන ලංරද. 
 

අල්වහ මශෝ දණ ම ෝදනළ විමර්න මකොමින් වභළමේ 
අධයක්ෂ ජනරළල්  

 ළටුඳ ලංවහ ලංදීභනහ 
 

වහලළධීන මකොමින් වභළලන්හි වභළඳතිසලරුන් ශළ වළමළජිකයන්  
 ඳහරිශ්රමික ලංවහ ලංදන්  ලංදීභනහ 

எலுறல் துமநநைகப் தறவெ க்கள் றர்வரக்கும் தரரற 

தறச்ெறமணகள்: 

 துமநநைகங்கள் ற்நம் கப்தற்நமந அலுல்கள் தறல் 

அமச்ெரறன் கூற்ந 
 

ணற உநப்தறணர் ெட்டநனங்கள்: 

 ஆவனரகர ெநக வெம ன்நம் (கூட்டிமத்ல்) – 

[ரண்நெறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்] - முதன்முறற   

றப்தறடப்தட்டது 

 

இனஞ்ெம் ற்நம் ஊல் தற்நற குற்நப் நெனணரய்வு 

ஆமக்குழுறன் தறப்தரபர் ரகம்: 

 ெம்தபம் ற்நம் தகரடுப்தணவுகள் 
 
சுரலண ஆமக்குழுக்கபறன் மனர்கள் ற்நம் 

உநப்தறணர்கள் : 

 ஊறங்கள் ற்நம் மண தடிகள் 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
    Aloka Social Service Foundation (Incorporation) – [The 

Hon. S.M. Marikkar] – Read the First time 
 
DIRECTOR-GENERAL OF COMMISSION TO 

INVESTIGATE ALLEGATIONS OF BRIBERY OR 
CORRUPTION: 

    Salary and Allowances 
 
CHAIRMEN AND MEMBERS OF INDEPENDENT 

COMMISSIONS:  
    Emoluments and Other Allowances 





ඳළර්ලිමම්න්තුල 
தரரளுன்நம் 

PARLIAMENT 
—————–—-                                                                               
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අ. භළ. 1.00  ඳළර්ලිමම්න්තුල රැවහ විය. 

කථළනළයකතුමළ [ගරු කරු ජයසරිය මශතළ]   
මූළවනළරූඪ විය. 

தரரளுன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது. 

ெதரரகர் அர்கள் [ரண்நெறகு கந் ஜசூரற]  

மனம கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 ලංp.m., 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] 

in the Chair. 
 
 

ලිපි මල්ඛනළදිය පිළිගෆන්වීම 
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ක්ෂහමන් ිරරිඇල්  මශතළ (උවවහ අධයළඳන ශළ 

මශළමළර්ග අමළතයතුමළ වශ ඳළර්ලිමම්න්තුමේ 
වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்நம் 

தடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெந்ம் தரரளுன்நச் ெமத 

நைல்ந்ம்) 

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

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං අග්රහභහතයතුමභහ ලං ව ලං ජහික ලං ්රිකඳ් ික ලං

වහ ලංුවේථි ලංටයුතුම ලංඅභහතයතුමභහ ලංදනුදන් ලංභභ ලං2012 ලංව ලං2013 ලං
වේ ලං වහ ලං භළණික් ලං වහ ලං සවේණහබයණ ලං ඳවේදේණ ලං වහ ලං අබයහ ලං
ුඹතනදේ ලංහවේෂි ලංහවේතහ ලංඉදරිඳ්  ලංයමික. ලං 

දභභ ලං හවේතහ ලං ිකයය ලං ාවේධනඹ ලං ව ලං ඳරිය ලං ව ලං සහබහවි ලං
ේඳ්  ලංහිළිඵ ලංුාශි ලංඅධීක්ණ ලංහය ලංබහට ලංදඹොමු ලංශ ලංයුතුම ලං
ඹළයි ලංභභ ලංදඹෝජනහ ලංයමික. ලං ලං 

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු ක්ෂහමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංනිපුණතහ ලංාවේධන ලංවහ ලංෘ් තීඹ ලංපුහුණු ලං
අභහතයතුමභහ ලං දනුදන් ලංභභ ලං 2012 ලං වේඹ ලං වහ ලංජහික ලං යහඳහය ලං
ශභනහහරි්  ලංුඹතනදේ ලංහවේෂි ලංහවේතහ ලංඉදරිඳ්  ලංයමික. ලං 

දභභ ලං හවේතහ ලං අධයහඳනඹ ලං වහ ලං භහන ලං ේඳ්  ලං ාවේධනඹ ලං

හිළිඵ ලංුාශි ලංඅධීක්ණ ලංහය ලංබහට ලංදඹොමු ලංශ ලංයුතුම ලංඹළයි ලංභභ ලං
දඹෝජනහ ලංයමික. ලං ලං 

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගරු ලජිර අමේලර්ධන මශතළ (වහලමද් ක යුතු 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு  ஜற அவதர்ண - உள்ரட்டலுல்கள் 

அமச்ெர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං භභ ලං 2015 ලං වේඹ ලං වහ ලං දයජිසට්රහවේ ලං

 ලංජනයහල් ලං දදඳහවේතදේන්තුමද  ලං හවේඹ ලං හධන ලං හවේතහ ලං වහ ලං ගිණුේ ලං
ඉදරිඳ්  ලංයමික. ලං 

දභභ ලං හවේතහ ලං අබයන්තය ලං ඳරිඳහරනඹ ලං වහ ලං යහජය ලං
ශභනහයණඹ ලංහිළිඵ ලංුාශි ලංඅධීක්ණ ලංහය ලංබහට ලංදඹොමු ලං
ශ ලංයුතුම ලංඹළයි ලංභභ ලංදඹෝජනහ ලංයමික. ලං ලං 

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ක්ෂහමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං මුදල් ලං අභහතයතුමභහ ලං දනුදන් ලං භභ ලං
2014 ලං වේඹ ලං වහ ලං ජහික ලං දරොතරැයි ලං භණ්ඩරදේ ලං හවේෂි ලං

හවේතහ ලංඉදරිඳ්  ලංයමික. ලං 

දභභ ලංහවේතහ ලංයජදේ ලංමුදල් ලංහිළිඵ ලංහය ලංබහට ලංදඹොමු ලංශ ලං
යුතුම ලංඹළයි ලංභභ ලංදඹෝජනහ ලංයමික. ලං ලං 

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු රිවළඩ් බදියුදීන් මශතළ (කර්මළන්ත ශළ ලළණිජ ක යුතු 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு நறமரட் தறநோலன் - மகத்தரறல் ற்நம் 

ரறத அலுல்கள் அமச்ெர்) 

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

Hon. Speaker, I present the Annual Report and 
Accounts of the Co-operative Wholesale Establishment 

for the year 2011 and move that this Report be referred to 

the Sectoral Oversight Committee on Business and 

Commerce.  

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ක්ෂහමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං ළවිලි ලං වේභහන්ත ලං අභහතයතුමභහ ලං
දනුදන් ලංභභ ලං2013 ලංවේඹ ලංවහ ලංඋක් ලංඳවේදේණ ලංුඹතනදේ ලං

හවේෂි ලංහවේතහ ලංඉදරිඳ්  ලංයමික. ලං 

දභභ ලං හවේතහ ලං ෘෂිවේභඹ ලං ව ලං ඉඩේ ලං හිළිඵ ලං ුාශි ලං
අධීක්ණ ලං හය ලං බහට ලං දඹොමු ලං ශ ලං යුතුම ලං ඹළයි ලං භභ ලං දඹෝජනහ ලං
යමික. ලං ලං 

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ඳහවේලිදේන්තුම 

ආසශික අධීක්ෂණ කළරක වභළ ලළර්තළ 
துமநெரர் வற்தரர்மக் குழுக்கபறன் 

அநறக்மககள் 
 SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 

ගරු  මල් රළජඳක්ෂ මශතළ 
(ரண்நெறகு ெல் ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

්රහවනඹ ලංවහ ලංන්නිද දනඹ ලංහිළිඵ ලංුාශි ලංඅධීක්ණ ලංහය ලං
බහ ලං දත ලං දඹොමු ලං යන ලං රද ලං “2012 ලං වේඹ ලං වහ ලං භහවේ ලං

ාවේධන ලං අධිහරිදේ ලං හවේෂි ලං හවේතහ”, ලං “2015 ලං වේඹ ලං වහ ලං
්රහවන ලං වහ ලං සිවිල් ලං ගුන්දේහ ලං අභහතයහාලදේ ලං හවේඹහධන ලං
හවේතහ”, ලං “2013 ලං වේඹ ලං වහ ලං ශ්රී ලං රාහ ලං සිවිල් ලං ගුන්දේහ ලං

අධිහරිදේ ලං හවේෂි ලං හවේතහ”, ලං “2012 ලං වේඹ ලං වහ ලං ජහික ලං
භනහභන ලංදොමිකන් ලංබහද  ලංහවේෂි ලංහවේතහ”, ලං“2011 ලංවේඹ ලං
වහ ලං ශ්රී ලං රාහ ලං භනහභන ලං භණ්ඩරදේ ලං හවේෂි ලං හවේතහ”, ලං

“2015 ලං වේඹ ලං වහ ලං ශ්රී ලං රාහ ලං ම්ේරිඹ ලං දදඳහවේතදේන්තුමද  ලං
හවේඹහධන ලං හවේතහ” ලං ව ලං “2014 ලං වේඹ ලං වහ ලං සී/ ලං ගුන් ලං
දතොටුදඳොශ ලං වහ ලං ගුන් ලං දේහ ලං (ශ්රී ලං රාහ) ලං භහදේ ලං හවේෂි ලං

හවේතහ” ලං ඹන ලං හයණහ ලං ේඵන්ධදඹන්, ලං එභ ලං හය ලං බහද  ලං
හවේතහ ලංභභ ලංඉදරිඳ්  ලංයමික. 

 

වභළමම්වය මත තිසබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
ெதரநடத்றல் இந்க்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ගරු ලඩිමේල් සුමර්හ මශතළ 
(ரண்நெறகு  டிவல் சுவஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
Hon. Speaker, I present the Report of the Sectoral 

Oversight Committee on Education and Human 

Resources Development on the matters related to the Bill 

entitled “The Universities (Amendment)”, “Order made 
under Section 25A of the Universities Act, No. 16 of 

1978” and “Order made under Section 27(1) of the 

Universities Act, No. 16 of 1978” referred to the said 

Committee. 
 

වභළමම්වය මත තිසබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
ெதரநடத்றல் இந்க்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 
 

රජමේ මුදල් පිළිබ කළරක වභළ ලළර්තළ 
அெரங்க றற தற்நற குழுறன் அநறக்மக 

 PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORTS 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිසරන් මශතළ 
(ரண்நெறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Speaker, I present the Report of the Committee 
on Public Finance on the Resolutions  related to, 

“Revision of Salary and Allowances of the Director-

General of the Commission to Investigate Allegations of 

Bribery or Corruption” and “Emoluments and Other 
Allowances being paid to Chairmen and Members of 

Independent Commissions” referred to the said 

Committee. 
 

වභළමම්වය මත තිසබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
ெதரநடத்றல் இந்க்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

47(5) ලන වහථළලර නිමයෝගය ය ම ක 
පිළිගන්ලන ද ලළර්තළල 

றமனக்கட்டமப இன. 47(5)இன்தடி 

ெர்ப்தறக்கப்தட்ட அநறக்மககள் 
REPORT PRESENTED UNDER STANDING ORDER 

NO. 47(5) 

 
ෂමළ පුනරු කථළඳන මක්ෂන්ද්රය (වසවහථළගත ිරීමමම්) 

ඳන ක මකටුම්ඳත 
ெறநர் நெணர்ரழ்வு மம் (கூட்டிமத்ல்) 

ெட்டநனம் 
CHILD REHABILITATION CENTRE (INCORPORATION) BILL 

 

 
"ශභහ ලං පුනරු් ථහඳන ලං දක්න්ද්රඹ ලං (ාසථහත ලං කිරීදේ) ලං ඳන්  ලං දටුේඳත ලං

හිළිඵ ලංහවේතහ". ලං- ලං[රු ලංචන්ද්රහනි ලංඵණ්ඩහය ලංභව් මිකඹ] 

 
ඳන ක මකටුම්ඳත 2016 ඔක්ෂමතෝබර් මව 04 ලන අඟශරුලළදළ මද 

ලන ලර ිරයවිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී.   
 

ெட்டநனம் 2016 எக்வரதர் 04, தெவ்ரய்க்கறம இண்டரம் 

நைமந றப்தறடப்தடக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

Bill ordered to be read a Second time upon Tuesday, 04th October, 

2016. 
 

මඳ කවම් 
நக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු ලජිර අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்நெறகு  ஜற அவதர்ண) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංභභ ලංඳවත ලංවන් ලංදඳ් ේ ලංඑදොශව ලං

හිළින්මික. 

(1) ලං ලං ඵ් තයමුල්ර, ලංජඹඩනභ, ලංඅා ලං2බී/41 ලංදයන ලංසථහනදඹටු ලං
ඳදාචි ලංඒ.එල්.පී.එස. ලංඅදේදීය ලංභවතහදන් ලංරළබුණු ලංදඳ් භ; 

(2) ලං ලං හිටිර, ලංඳ් ිකනිදොඩ ලංඹන ලංලිහිනදඹටු ලංඳදාචි ලංසිරිල් ලංජඹසිාව ලං
භවතහදන් ලංරළබුණු ලංදඳ් භ; 

(3) ලං හල්ර, ලං ුයුවේද ද ලං දයෝවදල් ලං දේඹ ලං යන ලං වදය ලං
දක්.ඒ.දක්. ලංනහනහඹක්හය ලංභවතහදන් ලංරළබුණු ලංදඳ් භ; 

(4) ලං ලං හල්ර, ලංශ්රී ලංගුණයතන ලංභහත, ලංඅා ලං38 ලංඒ ලංදයන ලංසථහනදඹටු ලං
ඳදාචි ලංදක්.ජී. ලංය් නසිරි ලංභවතහදන් ලංරළබුණු ලංදඳ් භ; 

(5) ලං ලං ටුදන්රිඹ, ලං "සිඹඳත" ලං ඹන ලං ලිහිනදඹටු ලං ඳදාචි ලං එල්.ඒ.එෂස. ලං
න්ත ලං්රනහන්ම් ලංභවතහදන් ලංරළබුණු ලංදඳ් භ; 

(6) ලං ලං හල්ර, ලං තරහහිටිඹ, ලං ඵණ්ඩහයනහඹ ලං දඳදද, ලං අා ලං 30/1 ලං
දයන ලංසථහනදඹටු ලංඳදාචි ලංඑේ.එච්.එච්. ලංරිෂහඹහ ලංභව් මිකඹදන් ලං
රළබුණු ලංදඳ් භ; 

(7) ලං ලං හල්ර, ලංචීන ලංදොයටු, ලංශ්රී ලංදමමික් ත ලංඳහය, ලංඅා ලං77 ලං දයන ලං
සථහනදඹටු ලං ඳදාචි ලං පී.දක්. ලං අතුමර ලං භවතහදන් ලං රළබුණු ලං
දඳ් භ; 

(8) ලං නහරහිටිඹ, ලං වපුසතරහ, ලං වල්දොල්ර් ත ලං ඹන ලං
ලිහිනදඹටු ලංඳදාචි ලංඑස.එේ.එල්.එස. ලංසිරිවේධන ලංභවතහදන් ලං
රළබුණු ලංදඳ් භ; 

699 700 
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(9) ලං  ලං හල්ර, ලං තල්දප්, ලං න්දද් ත, ලං හීනටිර ලං දකුණ ලං ඹන ලං
ලිහිනදඹටු ලං ඳදාචි ලං ය.දක්. ලං විදේසිරි ලං භවතහදන් ලං රළබුණු ලං
දඳ් භ; 

(10) ලං ලං ලංහල්ර, ලංදඵෝදප්, ලංළකුණුදොඩ ලංඳටුභඟ, ලං"නිහධි", ලංඅා ලං13 ලං
දයන ලං සථහනදඹටු ලං ඳදාචි ලං ඩේලි .ජී.එස. ලං වරිසචන්ද්ර ලං
භවතහදන් ලංරළබුණු ලංදඳ් භ; ලංව 

(11) ටුක්ඩු, ලං ෆර, ලං "දීඳහ" ලං ඹන ලං ලිහිනදඹටු ලං ඳදාචි ලං
ඩේලි .ඩේලි .ඒ.එස.එස.පී. ලං්රනහන්ම් ලංභවතහදන් ලංරළබුණු ලං
දඳ් භ. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංඳහඨලී ලංචේහි ලංයණ ලං ලංභවතහ ලං- ලංඳළමිකණ ලංනළත. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මශතළ (ධීලර ශළ ජජ වම්ඳ ක 

වසලර්ධන අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு  யறந் அவீ - கடற்தநரறல் ற்நம் லக 

பநன அதறறந்த்ற அமச்ெர்) 

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

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං අේඵරන්දතොට, ලං ඕලුවිර, ලං දයොටර ලං
ඳහය ලං ඹන ලං ලිහිනදඹටු ලං ඳදාචි ලං ඩේලි .එල්.පී. ලං න්  ලං භවතහදන් ලං
රළබුණු ලංදඳ් භක් ලංභභ ලංහිළින්මික. ලං 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංයාජි්  ලංසිඹමරහහිටිඹ ලංභවතහ ලං- ලංඳළමිකණ ලංනළත. ලං 
රු ලංරන්ත ලංඅරගිඹන්න ලංභවතහ ලං- ලංඳළමිකණ ලංනළත. ලං 

 
ගරු නිළන්ත මුතුමශට්ටිගමමේ මශතළ (ලරළය ශළ නළවික 

ක යුතු නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு றரந் நைத்துதயட்டிகவக - துமநநைகங்கள் 

ற்நம் கப்தற்நமந அலுல்கள் தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage - Deputy Minister 
of Ports and Shipping Affairs) 

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං අක්මීභන, ලං ඉවශදොඩ, ලං ඉවශ් ත ලං
ඹන ලං ලිහිනදඹටු ලං ඳදාචි ලං එේ.ජී. ලං භයඳහර ලං භවතහදන් ලං රළබුණු ලං

දඳ් භක් ලංභභ ලංහිළින්මික. ලං 
 

ගරු මන නළනළයක්ෂකළර මශතළ (විමද් රැිරයළ නිමයෝජය 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு ந ரரக்கர -  தபறரட்டுத் 

தரறல்ரய்ப்நெப் தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Manusha Nanayakkara - Deputy Minister of 
Foreign Employment) 

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං ඇල්හිටිඹ, ලං කුරුඳුවවළතළක්භ, ලං
එල්.එේ.පී. ලංභහත, ලං "පීරිස ලංවිරහ" ලංඹන ලංලිහිනදඹටු ලං ඳදාචි ලංඒ.දක්.ජී. ලං
ුනන්ද ලංසිල්හ ලංභවතහදන් ලංරළබුණු ලංදඳ් භක් ලංභභ ලංහිළින්මික. ලං 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංඑඩ්ඩ් ලංගුණදේය ලංභවතහ ලං- ලංඳළමිකණ ලංනළත. ලං 
 

ගරු බුද්ධික ඳතිසරණ මශතළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං භභ ලං ඳවත ලං වන් ලං දඳ් ේ ලං ඳව ලං
හිළින්මික. ලං 

(1) ලං දදවිනුය, ලං පුභ ලං - ලං ඵටටුය, ලං "යවි" ලං ඹන ලං ලිහිනදඹටු ලං
ඳදාචි ලං ඒ.ජී.ු වේ. ලං දදනවිය් න ලං භවතහදන් ලං රළබුණු ලං
දඳ් භ; 

(2) ලං වඵයහදූ, ලං "අභයහ" ලං ඹන ලං ලිහිනදඹටු ලං ඳදාචි ලං ජී.පී. ලං
අභයදේය ලංභවතහදන් ලංරළබුණු ලංදඳ් භ; 

(3) ලං භහතය, ලං නදප්, ලං විල්භට් ලං ඵහරසරිඹ ලං භහත, ලං අා ලං 13 ලං දයන ලං
සථහනදඹටු ලං හිටුටි ලංේරු ලංවිනිලසචඹ ලංබහ ලං - ලං අා ලං 16ටු ලං
දේඹ ලං  ලං යන ලං එේ.අයි.එේ. ලං හහීවේ ලං භවතහදන් ලං රළබුණු ලං
දඳ් භ; 

(4) ලං භහතය, ලංසුල්තහනහදොඩ, ලංළකිල්ර ලංඹන ලංලිහිනදඹටු ලංඳදාචි ලං
එේ.එේ.ඒ. ලං රුන් ලංකුභහය ලං භවතහදන් ලං රළබුණු ලංදඳ් භ; ලං
ව 

(5) ලං ළලිභ, ලංඳළනෆටිඹන, ලංභහයවදවේන ලංඹන ලංලිහිනදඹටු ලංඳදාචි ලං
භවභද  ලංදෝභහ ලංභව් මිකඹදන් ලංරළබුණු ලංදඳ් භ. 

 
ගරු මරෝහිණී කුමළරි විමේර කන මශ කමිය 
(ரண்நெறகு (றந்ற) வரயறணற குரரற றவஜத்ண) 

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna) 

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං පුේබිලිඹ, ලං භහයමු, ලං අා ලං 19 ලං දයන ලං
සථහනදඹටු ලං ඳදාචි ලං පී.ජී. ලං සුදන්ත ලං දඳොඩිඵණ්ඩහය ලං භවතහදන් ලං
රළබුණු ලංදඳ් භක් ලංභභ ලංහිළින්මික. 

 
ඉදිරිඳ ක කරන ද මඳ කවම්  මශජන මඳ කවම් පිළිබ කළරක 

වභළල  ඳෆලරිය යුතු යයි නිමයෝග කරන  දී. 
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட நக்கமபப் ததரதுநக் குழுவுக்குச் ெரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 
 

ප්රහනල  ලළචික පිළිතුරු 
றணரக்களுக்கு ரய்நன றமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

HIV ආවළදිත පුද්ගයන්  විවහතර 
HIV தரற்நக்கு உள்பரவணரர் : றதம் 

HIV INFECTED PERSONS: DETAILS 
543/‟16 

1. ගරු බුද්ධික ඳතිසරණ මශතළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

දෞය, ලංදඳෝණ ලංවහ ලංදමීයඹ ලංවදය ලංඅභහතයතුමභහදන් ලංඇස ලං
්රලසනඹ ලං- ලං(1) ලං: 

(අ) (i) දළනට ලංල ලංර ලංරාහද  ලංසිටින ලංHIV ුහදත ලංපුමරඹන් ලං
ායහ ලංදොඳභණද; ලං 

 (ii) දභභ ලං හිරිදන් ලං ඒඩ්ස ලං දයෝගීන් ලං දර ලං වඳුනහ්  ලං
පුමරඹන් ලංායහ ලංදොඳභණද; ලං 

 (iii) ඒඩ්ස ලංදයෝඹ ලංදවේතුමදන් ලංඳසු ලංගිඹ ලංය ලංඳව ලංතුමශ ලං
මිකඹගිඹ ලංපුමරඹන් ලංායහ, ලංවේඹ ලංඅනු ලංදන් ලං
දන් ලංලදඹන් ලංදොඳභණද; 

 (iv) HIV දවේතුමදන් ලංදභදතක් ලංමිකඹගිඹ ලංමුළු ලංපුමරඹන් ලං
ායහ ලංදොඳභණද; 

 ඹන්න ලංඑතුමභහ ලංදභභ ලංබහට ලංදන්න්දනටුද? 

(ු) (i) HIV ුහදත ලං පුමරඹන්ද  ලං ුයු ලං හරඹ ලං දීවේක ලං
කිරීභට ලංයජඹ ලං ලංරඹහභහවේ ලංදන ලංිකදේද; 

 (ii) එදේ ලංනේ, ලංඑභ ලං ලංරඹහභහවේ ලංදවේද; 
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ඳහවේලිදේන්තුම 

 (iii) HIV ඳළිකරීභ ලං ඳහරනඹට ලං යජඹ ලං දන ලං ඇික ලං
 ලංරඹහභහවේ ලංදවේද; 

 ඹන්න්  ලංඑතුමභහ ලංදභභ ලංබහට ලංදන්න්දනටුද? 

(ඇ) දනො ලංඑදේ ලංනේ, ලංඒ ලංභන්ද? 

 

சுகரரம், வதரெம ற்நம் சுவெ ந்த்து 

அமச்ெமக் வகட்ட றணர :  

(அ) (i) ற்வதரது இனங்மகறல் HIV தரற்நக்கு 

உள்பரகறநோள்ப ஆட்கபறன் ண்றக்மக 

த்மணதன்தமநோம்; 

 (ii) இர்கபறல் றட்ஸ் வரரபர்கதபண 

அமடரபங் கரப்தட்டுள்ப ஆட்கபறன் 

ண்றக்மக த்மணதன்தமநோம்; 

 (iii) றட்ஸ் வரறன் கரரக கடந் ந்து 

ந்ட கரனப்தகுறறல் றத் ஆட்கபறன் 

ண்றக்மக ந்ட அடிப்தமடறல் 

தவ்வநரக த்மணதன்தமநோம்; 

 (iv) HIV கரரக இதும றத்துள்பர் 

கபறன் தரத்  ண்றக்மக த்மணதன் 

தமநோம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) HIV தரற்நக்கு உள்பரகறநோள்ப ஆட்கபறன் 

ஆநோட்கரனத்ம அறகரறக்கச் தெய்ற்கரக 

அெரங்கம் டடிக்மக டுத்துள்பர 

ன்தமநோம்; 

 (ii) ஆதணறல், அந்டடிக்மககள் 

ரமதன்தமநோம்; 

 (iii) HIV தவுமக் கட்டுப்தடுத்துற்கரக 

அெரங்கம் வற்தகரண்டுள்ப டடிக்மககள் 

ரமதன்தமநோம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்வநல், ன்? 
 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of  HIV infected persons living 

in Sri Lanka  at present; 

 (ii) the number of persons who have been 

identified as  AIDS  patients  out of the  
aforesaid number of persons; 

 (iii) the number of persons who died of AIDS 
disease in each year during the  last five 

years  separately; and 

 (iv) the total number of persons who have died 

due to HIV by now? 

(b) Will  he also inform this House- 

 (i) whether the Government has taken action to 
extend the life span of HIV  infected 

persons; 

 (ii) if so, the aforesaid action; and 

 (iii) the  steps taken by the Government to 

control the spread  of HIV? 

(c) If not, why? 
 

ගරු (වලදය) රළජිත මව නළර කන මශතළ (මවෞඛය  
මඳෝණ ශළ මද්ශීය වලදය අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு (மத்ற கனரறற) ரஜற வெணரத்ண - 

சுகரரம், வதரெம ற்நம் சுவெ ந்த்து அமச்ெர்) 

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

රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංඑභ ලං්රලසනඹට ලංහිළිතුමය ලංදභදේයි. 

(අ) (i) 2,436කි. ලං(දදදවස ලංවහයසිඹ ලංිකසවඹ) 

 (ii) 631කි. ලං(වඹසිඹ ලංිකසඑ) 

 (iii)  

 

 (iv) 394කි. ලං(තුමන්සිඹ ලංඅනවතය) 
 

(ු) (i) ඔ . ලං 

 (ii)  අසථහනුකර ලං හදන ලංවහ ලං්රිකහය ලංකිරීභ. 

   2004 ලං සිට ලං ලං ්රිකවයස ලං ඖධ ලං රඵහ ලං දීභ ලං ුයේබ ලං
කිරීභ. 

   යහඹනහහය ලංඳරීක්ණ ලංඳවසුේ ලංරඵහ ලංදීභ. 

   ් හය ලංදේහ ලංඳඹන්නන් ලංපුහුණු ලංකිරීභ.  

 (iii)  1988 ලං වේදේ ලංසිට ලං ඳරිතයහ ලංයනු ලංරඵන ලංරුධිය ලං
හේඳරර ලංHIV ුහදනඹ ලංඳරීක්හ ලංකිරීභ. 

  HIV ුහදත ලං වේභිණී ලං භ රුන් ලං වට ලං විදලේ ලං
්රිකහය ලං යේබ ලංය ලංඇත. 

  හණිජ ලං ලිාගි ලං දේහ ලං ඳඹන්නන් ලං වහ ලං ව ලං
අදහනේ ලං ණ්ඩහඹේ ලං වහ ලං දළනු්  ලං කිරීේ ලං
ළඩටවන් ලංක්රිඹහ් භ ලංකිරීභ. 

  ලිාගි ලංේද්රේණඹ ලංන ලංදයෝ ලංහිළිඵ ලං (STD) ලං
හඹනරට ලංඳළමිකදණන ලංසිඹලුභ ලංපුමරඹන්, ලංක්ඹ ලං
දයෝගීන් ලං දභන්භ ලං පවේ ලං ්ර ලං හඹන ලං වහ ලං
ඳළමිකදණන ලං ලංවේභිනී ලංභ රුන්ද  ලංද ලංHIV ඳරීක්ණ ලං
සිම් ලංකිරීභ. 

  යට ලං පුයහ ලං සිටින ලං ඵන්ධනහහය ලං රැවිඹන් ලං වහ ලං ද ලං
HIV දේහ ලංඳඹනු ලංරඵයි. 

  HIV ුහදත ලං සිඹලුභ ලං පුමරඹන් ලං වහ ලං
දවඳටයිටිස ලංB එන්නත ලංරඵහ ලංදදනු ලංරඵයි. 

  ලිාහශ්රිත ලං දයෝ ලං ව ලං HIV/AIDS දයෝ ලං හිළිඵ ලං
විදලේඥ ලංවදයරුන් ලංපුහුණු ලංකිරීභ ලංවහ ලංයජඹ ලං
හිඹය ලංදන ලංඇත. 

(ඇ) ඳළන ලංදනොනඟී. 

වේඹ මිකඹ ලංගිඹ ලංායහ 

2011 32 

2012 30 

2013 27 

2014 26 

2015 31 

එතුම 146 

703 704 

[රු ලංබුමධි ලංඳිකයණ ලංභවතහ] 



2016 ළප්තළේඵවේ ලං21 ලං 

ගරු බුද්ධික ඳතිසරණ මශතළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංභද  ලංඳශමුන ලංඅතුමරු ලං්රලසනඹ ලංදභඹයි. ලං 

ඇභිකතුමභහද  ලං හිළිතුමය ලං අනු ලං දළනට ලං ශ්රී ලං රාහද  ලං ඉන්න ලංHIV 

ුහදත ලං ායහ ලං 2,436ක්. ලං ඒ ලං හිරිදන් ලං ඒඩ්ස ලං දයෝගීන් ලං දර ලං
631ක්, ලංදශ ලංලදඹන් ලංුහදත ලංහිරිදන් ලංවතදයන් ලංඑට ලංතයභක් ලං
ළඩි ලංායහක් ලං ලංවඳුනහදන ලංිකදඵනහ. ලංඒ ලංඅතදවේ, ලංඒඩ්ස ලංදයෝඹ ලං

නිහ ලංඳසු ලංගිඹ ලංඅවුරුම් ලං ඳදවේ ලං 146 ලං දදදනක් ලංමිකඹ ලං ගිටුන් ලංිකදඵනහ. ලං
HIV දවේතුමදන් ලංමිකඹ ලං ගිඹ ලං ායහ ලං 394 ලංදදදනක්. ලංදේ ලංායහ, ලං
රහඳදේ ලං ව ලං දරෝදේ ලං අදනක් ලං යටල් ලං එක් ලං ඵරන ලං දොට, ලං
විදලේදඹන්භ ලං දකුණු ලං ුසිඹහනු ලං රහඳඹ ලං ළරකුදෝ  ලං රු ලං

ඇභිකතුමභනි, ලං ඔඵතුමභහට ලං ිකදඵන ලං දළනීභ ලං අනු ලං අදප් ලං යට ලං දකුණු ලං
ුසිඹහනු ලංරහඳඹ ලංතුමශ ලංකුභන ලංසථහනඹද ලංිකදඵන්දන්? 

 

ගරු (වලදය) රළජිත මව නළර කන මශතළ 
(ரண்நெறகு (மத்ற கனரறற) ரஜற வெணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

දකුණු ලං ුසිඹහික ලං රහඳඹ ලං ඵළලුහභ ලං අදප් ලං යට ලං තභයි ලං අඩුභ, ලං
අභ ලංභට්ටදේ ලංිකදඵන්දන්. ලං 
 

ගරු බුද්ධික ඳතිසරණ මශතළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භද  ලං දදළනි ලං අතුමරු ලං ්රලසනඹ ලං විධිඹට ලං භහ ලං දේ ලං හයණඹ ලං
ඔඵතුමභහදන් ලංදළන ලංන්න ලංළභළිකයි. ලංඵන්ධනහහයඹ ලංතුමශදී ලං  ලංරුධිය ලං

ඳරීක්ණ ලංයන්දන් ලංසිය ලංදඬුේ ලංරඵන ලංඅඹද  ලංවිතයක්ද, ලංනළ් නේ ලං
ඊට ලං අභතය, ලං රිභහන්ඩ් ලං ඵන්ධනහහය ලං ත ලං දන ලං අඹද ්  ලංරුධියඹ ලං
ඳරීක්හට ලං රක් ලං යනහද? ලං ඉදරිදේදී ලං දේ ලං දදහිරි ලං හිළිඵභ ලං
අධහනඹ ලං දඹොමු ලං යන්න ලං ඵරහදඳොදයෝ තුම ලං දනහද, ලං එදවභ ලං

නළ් නේ ලංඑ ලංදොටද  ලංඳභණක් ලංරුධිය ලංඳරීක්ණ ලංයනහද? 
 

ගරු (වලදය) රළජිත මව නළර කන මශතළ 
(ரண்நெறகு (மத்ற கனரறற) ரஜற வெணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අහි ලං ඵන්ධනහහයඹ ලං තුමශදී ලං රුධිය ලං ඳරීක්ණ ලං ඳ් න්දන්, ලං

"සියරුන්" ලංකිඹන ලංඅඹද යි. ලං  ලංරිභහන්ඩ් ලංඵන්ධනහහයදේ ලංඉන්න ලං
අඹද  ලං දනොදයි, ලං "සියරුන්" ලං කිඹන ලං අඹද  ලං ඳභණයි ලං රුධිය ලං
ඳරීක්ණ ලං සිම් ලං යන්දන්. ලං ඒ ලං කිඹන්දන්, ලං ළරැදරට ලං රක් ලං දරහ ලං

දඬුේ ලංරඵපු ලංඅඹ. 
 

ගරු බුද්ධික ඳතිසරණ මශතළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංභද  ලංතුමන්න ලංඅතුමරු ලං්රලසනඹ ලංදභඹයි. ලං

රු ලං ඇභිකතුමභනි, ලං මීට ලං ය ලං කිටුඳඹට ලං දඳය ලං හර ලං සීභහද ් , ලං
දළනට ලංභහ ලංකිටුඳඹට ලංදඳය් , ලංරින්ය ලං ලංඅන්තවේජහරඹ ලංතුමළින් ලංව ලං
භහධය ලං තුමළින් ලං ඳශ ලං වුණහ, ලං යහජය ලං දේඹට ලං ඇතුමශ්  ලංය ලං ළනීදේදී ලං

රඵහ ලං න්නහ ලං වදය ලං හවේතහද  ලං ලිාහශ්රිත ලං දයෝ ලං හිළිඵ ලං
ඳරීක්ණඹ ලංසිම් ලංය ලංිකබීභ ලං අනිහවේඹ ලංත් ් ඹට ලං ඳ්  ලංයනහ ලං
කිඹරහ. ලං ළබිනි ලං භවුරුන්ට ලං එළනි ලං ඳරීක්ණඹක් ලං සිම් ලං කිරීභ ලං

අනිහවේඹ ලං ත් ් ඹට ලං ඳ්  ලං ය ලං ිකදඵනහ ලං කිඹරහ ලං දළන් ලං ඔඵතුමභහ ලං
වන් ලං ශහ. ලං යහජය ලං දේඹට ලං ඇතුමශ්  ලං ය ලං ළනීදේදී ලං එළනි ලං
ඳරීක්ණඹක් ලංසිම් ලංකිරීභ ලං ලංඅනිහවේඹ ලංකිරීභක් ලංදළනට ලංය ලංිකදඵනහද? ලං

එදවභ ලංනළ් නේ ලංයන්න ලංඵරහදඳොදයෝ තුම ලංනහද? 
 

ගරු (වලදය) රළජිත මව නළර කන මශතළ 
(ரண்நெறகு (மத்ற கனரறற) ரஜற வெணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අහි ඉදරිදේදී ලං  ලං විලසවිදයහර ලං ශියයින් ලං එළනි ලං ඳරීක්ණඹට ලං
රක් ලං කිරීභට් , ලං  ලං ඒ ලං හද භ ලං  ලං යහජය ලං දේඹ ලං වහ ලං ඇතුමශ්  ලං ය ලං

න්නහ ලං අඹ ලං එළනි ලං ඳරීක්ණඹට ලං රක් ලං යන්නට්  ලං

ඵරහදඳොදයෝ තුම ලං නහ. ලං දභොද, ලං වුරු ලං දවෝ ලං දනොදළන ලං එළනි ලං

දයෝගී ලං ත් ් ඹන්ට ලං දොම්රු ලං ම ලං ිකදඵනහ ලංනේ ලං දේ ලං ඳරීක්ණඹ ලං
ය ලංළනීදභන් ලංඔවුන්ට ලංදතක් ලංළරදනහ. ලං 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දඵොදවොභ ලංසතුමිකයි. ලං 

්රලසන ලංඅා ලං3 ලං- ලං611/'16 ලං- ලං(2), ලංරු ලං ලං(වදය) ලංනලින්ද ලංජඹිකස ලං
භවතහ. 

 

ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිසවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංභහ ලංඑභ ලං්රලසනඹ ලංඅවනහ. 
 

ගරු රිවළඩ් බදියුදීන් මශතළ  
(ரண்நெறகு நறமரட் தறநோலன்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen ) 

Sir, I  ask  for  two weeks' time to answer this 
Question.  
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳ ක ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரந் றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන ලංඅා ලං4 ලං- ලං739/'16 ලං- ලං(1), ලංරු ලංබිභල් ලංය් නහඹ ලංභවතහ. 
 

ගරු බිමල් ර කනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංභහ ලංඑභ ලං්රලසනඹ ලංඅවනහ. 
 

ගරු ක්ෂහමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

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

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳ ක ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரந் றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
  

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන ලංඅා ලං5 ලං- ලං812/'16 ලං- ලං(1), ලංරු ලංචමිකන්ද ලංවිදේසිරි ලංභවතහ. 
 

ගරු  මින්ද වි මේසිරි මශතළ 
(ரண்நெறகு ெறந் றவஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංභහ ලංඑභ ලං්රලසනඹ ලංඅවනහ. 
 

ගරු ක්ෂහමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, on behalf of the Minister of Provincial Councils 

and Local Government, I ask for three weeks’ time to 

answer that Question.  
 

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳ ක ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரந் றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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ඳහවේලිදේන්තුම 

රජමේ ඉඩම්ල ඉදිකර ඇතිස සුනළමි නිලළව   ඔප්පු 
බළ දීම 

அெ கரறகபறல் அமத்துள்ப சுணரற வீடுகள் : 

உநறகள் ங்கல் 
TSUNAMI HOUSES CONSTRUCTED IN STATE LANDS: 

PROVISION OF TITLE DEEDS  

821/‟16 

7. ගරු සුනිල් ශඳුන්මන කතිස මශතළ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නිහ ලංවහ ලංඉදකිරීේ ලංඅභහතයතුමභහදන් ලංඇස ලං්රලසනඹ ලං- ලං(1) ලං: 

(අ) (i) ජහික ලංනිහ ලංාවේධන ලංඅධිහරිඹ ලංවයවහ ලංයජදේ ලං
ඉඩේර ලංඉදය ලංඇික ලංසුනහමික ලංනිහ ලං වහ ලං ඔප්පු ලං
රඵහ ලංදී ලංදනොභළික ලංඳවුල් ලංායහ ලංදොඳභණද; 

 (ii)  භහතය ලං දසත්රික්දේ ලංසිටින ලං එළනි ලංඳවුල් ලංායහ ලං
දොඳභණද; 

 (iii) ඉවත ලං (i)ටු ලංවන් ලං ඳවුල් ලංවහ ලං ඔප්පු ලංරඵහ ලං දීදේ ලං
ළඩහිළිදශක් ලංිකදේද; ලං 

 (iv)  එදේ ලංඔප්පු ලංරඵහ ලංදීදේදී ලංේපවේණ ලංය ලංිකබිඹ ලංයුතුම ලං
සුම්සුේ ලංදවේද; 

 (v) එදේ ලංනේ, ලංඑභ ලංළඩහිළිදශ ලංඹටද්  ලංදේ ලංන ලංවිට ලං
ඔප්පු ලංරඵහදී ලංඇික ලංඳවුල් ලංායහ ලංදොඳභණද; 

 (vi)  ඔප්පු ලංරඵහ ලංදී ලංදනොභළික ලංනිහ ලංටුමිකඹන් ලංදත, ලංඔප්පු ලං
රඵහ ලංදීභ ලංවහ ලංතවිඹ ලංවළකි ලංහරඹ ලංදොඳභණද; 

 ඹන්න ලංඑතුමභහ ලංදභභ ලංබහට ලංදන්න්දනටුද?  

(ු) දනො ලංඑදේ ලංනේ, ලංඒ ලංභන්ද? 
 

வீடமப்நெ ற்நம் றர்ரத்துமந அமச்ெமக் வகட்ட 

றணர:  

(அ) (i) வெற வீடமப்நெ அதறறந்த்ற 

அறகரெமதறநடரக அெ கரறகபறல் 

அமக்கப்தட்டுள்ப சுணரற வீடுகளுக்கு 

உநறகள் ங்கப்தடர குடும்தங்கபறன் 

ண்றக்மக த்மண; 

 (ii) ரத்மந ரட்டத்றலுள்ப அவ்ரநரண 

குடும்தங்கபறன் ண்றக்மக த்மண; 

 (iii) வவன (i) இல் குநறப்தறடப்தட்ட குடும்தங்களுக்கு 

உநறகள் ங்குற்கரண வமனத்றட்டம் 

என்ந உள்பர; ලං 

 (iv) அவ்ரந உநறகள் ங்கப்தடும்வதரது 

றமநவு தெய்றந்க்க வண்டி மகமகள் 

ரம; 

 (v) அவ்ரநரறன், அவ்வமனத்றட்டத்றன்கலழ் 

இதும உநறகள் ங்கப்தட்டுள்ப 

குடும்தங்கபறன் ண்றக்மக ரது ; 

 (vi) உநறகள் ங்கப்தட்டர 

வீட்டுரறமரபர்களுக்கு உநறகமப 

ங்குற்கு வ்பவு கரனம் டுக்கும்; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர?  ලං 

(ஆ) இன்வநல், ன்? 
 

asked the Minister of Housing and Construction: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of families that have not been 

provided title deeds for the Tsunami houses 

constructed in State lands through the 

National Housing Development Authority; 

 (ii) the number of such families in Matara 

District; 

 (iii) whether there is a programme to provide 

title deeds to the families mentioned in (i) 

above; 

 (iv) the qualifications to be met in providing the 
title deeds in the said manner; 

 (v) if so, the number of families that have been 

provided title deeds under that programme 

by now; and 

 (vi) the time it may take to provide title deeds to 

the owners of houses who have not been 

provided title deeds? 

(b) If not, why? 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ (නිලළව ශළ ඉදිිරීමම් 

නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு இந்றக தண்டரரக்க - வீடமப்நெ ற்நம் 

றர்ரத்துமந தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං නිහ ලං වහ ලං ඉදකිරීේ ලං අභහතයතුමභහ ලං
දනුදන් ලංභහ ලංඑභ ලං්රලසනඹට ලංහිළිතුමය ලංදදනහ. 

(අ) ලං (i)  89යි. ලං (දභදතක් ලං කිසිදකුට ලං ඔප්පු ලං රඵහ ලං දී ලං
දනොභළත.) 

 (ii)  නිහ ලං89 ලංයි. ලං 

  නදප්දර ලං නිහ ලං යහඳෘිකදේ ලං නිහ ලං 64ක් ලං වහ ලං
ේභල්් ත ලංයහඳෘිකදේ ලංනිහ ලං25ක් ලංන ලංඳරිද ලං
නිහ ලං89ක් ලංද . 

  අධිහරිඹ ලංභළදව්  ලංම ලංඉද ලංශ ලංනිහරට ලංඅභතය ලං
හල්රද් ත ලං වහධිඳතය ලං නිහ ලං 20ක් ලං ව ලං
දඳොල්අතුමදභෝදය ලං වහධිඳතය ලං නිහ ලං 28ක් ලං දභභ ලං
අධිහරිඹට ලංඳයහ ලංදන ලංඔප්පු ලංරඵහ ලංදීභට ලංටයුතුම ලං
යමිකන් ලංඳතී. 

  තද, ලං අධිහරිඹ ලං භළදව්  ලං ලං දනොම ලං ඉද ලංශ ලං නිහ ලං
246 ලං වහ ලං ්රහදමීයඹ ලං දල්ේ ලං විසින් ලං ඔප්පු ලං රඵහ ලං
දීභට ලංටයුතුම ලංයනු ලංඇත. 

 (iii) ඔ . 

  වහධිඳතය ලංශභනහයණ ලංඅධිහරිඹ ලංද ලංේඵන්ධ ලං
ම ලංඔප්පු ලංරඵහ ලංදීභට ලංටයුතුම ලං යේබ ලංය ලංඇත. 

 (iv)  i.  ජහික ලං නිහ ලං ාවේධන ලං අධිහරිඹ ලං දත ලං
ඉඩභ ලංඳයහ ලංළනීභ. 

  ii.  දොඩනළඟිලි ලංළරසුේ ලංඅනුභත ලංය ලංළනීභ. 

  iii.  වහධිඳතය ලං දමඳශරට ලං අදහශ ලං දේහ ලං
ළරළසභ ලංඅදහශ ලංුඹතන ලංදිකන් ලංඅනුභත ලංය ලං
ළනීභ. 

  iv.  වහධිඳතය ලංහිුරය ලංස ලංකිරීභ. 

  v.  අනුකරතහ ලංවිකඹ ලංරඵහ ලංළනීභ. 

  vi.  වහධිඳතය ලං්රහලන ලංස ලංකිරීභ. 

  vii. වහධිඳතය ලංවික ලංරඵහ ලංළනීභ. 

  viii. ඔප්පු ලංනිකු්  ලංකිරීභ. 

 (v)  දභදතක් ලංකිසිම් ලංඅඹකුට ලංඔප්පු ලංරඵහ ලංදී ලංදනොභළත. 
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 (vi) ේභල්් ත ලං ඉඩභ ලං දභදතක් ලං ජහික ලං නිහ ලං
ාවේධන ලං අධිහරිඹට ලං ඳළරී ලං දනොභළත. ලං ඒ ලං වහ ලං
න්ද ලං වහ ලං දඳොලී ලං දහ ලං ඇත. ලං එභ ලං ඉඩභ ලං වහ ලං
නදප්දර ලංනිහ ලංදඹෝජනහ ලංක්රභඹ ලංවහ ලංනිදවස ලං
දීභනහ ලංඳත්රඹ ලංයජදඹන් ලං(්රහදමීයඹ ලංදල්ේ ලංභඟින්) ලං
රළබිඹ ලං යුතුමඹ. ලං දභභ ලං ේභහන ලං දදදටු ලං
දොඩනළඟිලි ලං ළරසුේ ලං අනුභළිකඹ ලං රඵහ ලං ළනීභට ලං
මුදල් ලංදහ ලංනය ලංබහ ලංදත ලංඉදරිඳ්  ලංය ලංඇත. ලං
වහධිඳතය ලං හිුරය ලං ස ලං ය ලං දීභ ලං වහ ලං
මිකනින්දදෝරු ලංදදඳහවේතදේන්තුම ලංදත ලංමුදල් ලංදහ ලං
ඇත. ලං දළනට ලංදභභ ලංටයුතුම ලංයදන ලංඹනු ලංරළදේ. ලං
වහධිඳතය ලං විකඹ ලං රඵහ ලං දන ලං වහධිඳතය ලං
්රහලන ලං ලිඹහඳදාචි ලං කිරීදභන් ලං ඳසු ලං භහ ලං 03ක් ලං
ඇතුමශත ලංඔප්පු ලංරඵහ ලංදීභට ලංටයුතුම ලංශ ලංවළකිඹ. 

(ු) අදහශ ලංදනොද . 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මන කතිස මශතළ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං රු ලං නි ලංදඹෝජය ලං ඇභිකතුමභහ ලං හිළිතුමරු ලං

රඵහ ලංදීභ ලංළන ලංභභ ලංමුලින්භ ලංඑතුමභහට ලංසතුමිකන්ත ලංනහ. 

 සුනහමික ලං විඳත ලං සිම්දරහ ලං දළනට ලං ය ලං 12ක් ලං තම ලං ිකදඵනහ. ලං
එතුමභහ ලංකිඹන ලං ුහයඹට ලං දේ ලං ඔප්පු ලං රඵහ ලං දනොදීභට ලං එභ ලං ජනතහ ලං
යපු ලංයදක් ලංනළවළ. ලං ්රහදමීයඹ ලං දල්ේ ලංහවේඹහරඹට ලං මුදල් ලංදහ ලං
ිකදඵනහ ලංනේ, ලං නය ලං බහට ලං අලය ලං දමේ ලංයරහ ලං ිකදඵනහ ලං
නේ, ලංඉඩේ ලංඳයහ ලංළනීභට ලංඅලය ලංදමේ ලංයරහ ලංිකදඵනහ ලංනේ, ලං
මිකනින්දදෝරු ලංදදඳහවේතදේන්තුමට ලංඅලය ලංදමේ ලංයරහ ලංිකදඵනහ ලං
නේ, ලංඳයහ ලංළනීදේ ලංටයුතුම ලංයරහ ලංඔප්පු ලංරඵහ ලංදීභයි ලංශ ලංයු් ද් . ලං
නමු්  ලංතභ ලංඑ ලංනිහඹට්  ලංඔප්පු ලංරඵහ ලංදීරහ ලංනළවළ. ලං 

රු ලං ඇභිකතුමභනි, ලං භහද  ලං ඳශමු ලං ළනි ලං අතුමරු ලං ්රලසනඹ ලං දභඹයි. ලං ලං ලං ලං
භහතය ලං විතයක් ලං දනොදයි, ලං වේඵන්දතොට ලං ුදී ලං සුනහමික ලං යනඹට ලං
රක් ලං වුණු ලං  ලං ෆභ ලං ්රදමලඹභ ලං දේ ලං ්රලසනඹ ලංිකදඵනහ. ලං  ලං දේ ලංනිහ ලං
ශභදඹක් ලං ඳහරට ලං ඇතුමශ්  ලං ය ලං ළනීභට ලං දනොවළකි ලං  ලං තයේ ලං
අවේබුදඹට ලං ඔවුන් ලං ඳ්  ලං ම ලං සිටිනහ. ලං ඒ ලං නිහ ලං ඔප්පු ලං රඵහ ලං ළනීභ ලං
වහ ලංඒ ලංජනතහ ලංතම්යට්  ලංශ ලංයු් ද්  ලංදභොක්ද? ලං 

 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ  
(ரண்நெறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං යජදඹන් ලං ඔප්පුක් ලං රඵහ ලං දීභ ලං වහ ලං
ඳළවළදලිභ ලංඹේ ලංහර ලංඳරිච්දේදඹක් ලංත ලංදනහ. ලංදභොද, ලංනිදවස ලං

දීභනහ ලංඳත්රඹක් ලංරඵහ ලංදීභ ලංවහ ලංඅිකරු ලංජනහධිඳිකතුමභහද  ලංඉරහභ ලං
අනුභළිකඹ ලංඅලය ලංදන ලංනිහ. ලංඉිකන් ලංඒ ලංවහ ලංඅලය ලංළඩ ලංටයුතුම ලං
යදන ලංඹනහ. ලංඒ ලංවහ ලංඇ් තටභ ලංඹේ ලංහරඹක් ලංත ලංදනහ. ලංඒ ලං

හිළිඵ ලංඅහි්  ලංදොඹහ ලංඵරනහ. ලං 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මන කතිස මශතළ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භභ ලං ටුතන ලං විධිඹට ලං දොඹහ ලං ඵළලීදේ ලං ්රභහදඹකු්  ලං ිකදඵනහ. ලං
භහද  ලං දදන ලං අතුමරු ලං ්රලසනඹ ලං දභඹයි, ලං රු ලං ථහනහඹතුමභනි. ලං ඒ ලං

දභොදවොද්  ලං භවය ලං නිහලින් ලං ඳදාචිරුන් ලං ඉ්  ලං ශහ. ලං
උදහවයණඹක් ලංලදඹන් ලංකි දෝ , ලං දක්ළල්ර ලං ්රහදමීයඹ ලං දල්ේ ලං
දොට්ඨහදේ ලං දදයිඹන්ද  ලං ් ත කිඹන ලං මුහුද ලං අයිදන් ලං ිකදඵන ලං

ඉඩදේ ලංසිටි ලංඅඹ ලංඉ්  ලංයරහ ලංඒ ලංඅඹට ලංනිහ ලංරඵහ ලංම්න්නහ. ලංඊට ලංඳසු ලං
ඒ ලංමිකනිසසු ලංඳදාචි ලංදරහ ලංටුටපු ලංතළනයි, ලංඒ ලංමිකනිසුන් ලංවේභහන්ත ලං-ධීය ලං
වේභහන්තඹ, ලං උේඵරඩ ලං වේභහන්තඹ- ලං යදන ලං ගිඹ ලං ඳරියඹයි ලං

ේපවේණදඹන් ලං දනස ලං වුණහ. ලං නමු්  ලං ඒ ලං මිකනිසුන් ලං ඉ්  ලං යරහ ලං
් ත ලං ඉඩභ ලං දළන් ලං යජදේ ලං දන්  ලං ටයුතුමරට ලං ඳයහ ලං දන ලං
දඳෞමලි ලංයහඳහරියින්ට ලංඳයහ ලංදදන්න, ලංදවෝටල් ලංඉද ලංයන්න ලං
ුදී ලංලදඹන් ලංදන්  ලංටයුතුමරට ලංදඹොදහ ලංළනීභ ලංවහ ලංදඹෝජනහ ලං

ඉදරිඳ්  ලං දරහ ලං ිකදඵනහ. ලං රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං එතළන ලං

ඳදාචිඹට ලංසුම්සු ලංනළ් නේ ලංදවෝටරඹක් ලංවදන්න්  ලංසුම්සු ලංනළවළ ලංදන්. ලං
එදවභ ලංනේ ලංශ ලංයුතුම ලංිකදඵන්දන් ලංඒ ලං මිකනිසුන්ට ලං ඒ ලං ඉ ලංඩභ ලං රඵහ ලං
දීභයි. ලංදභොද, ලංඒ ලංමිකනිසුන්ද  ලංජීන ලංෘ් ිකඹ ලංිකදඵන්දන් ලංඑතළන ලං
නිහ. ලං ඒ ලං මිකනිසුන්ද  ලංයදකින් ලංදනොදයි ලං ඒ ලං මිකනිසුන්ට ලං එතළනින් ලං

ඉ්  ලංදන්න ලංසිම් ලංවුදණ්. ලංඑළනි ලංළටලු්  ලංදේ ලංතුමශ ලංිකදඵනහ. ලංඒ ලං
ටුස ලං යපු ලං ඉ ලංඩේ ලං ේඵන්ධදඹන් ලං භතුම ලං ම ලං ිකදඵන ලං එළනි ලං ළටලු ලං
ඔඵතුමභන්රහ ලංවඳුනහ ලංදන ලංිකදඵනහද? ලං 

 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ  
(ரண்நெறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලං ජහික ලංනිහ ලං ාවේධන ලංඅධිහරිදේ ලං
භළදව්  ලං මදභන් ලං ක්රිඹහ් භ ලං න්දන් ලං නදප්දර ලං  ලං ව ලං
ේභල්් ත ලංනිහ ලංයහඳෘික ලංදද ලංඳභණයි. ලංඒ ලංනිහ ලංඅනික් ලංඉඩේ ලං

හිළිඵ ලංඅඳට ලං ලංකිඹන්න ලංඵළවළ. ලංඒහ ලංඅදප් ලංනිහ ලංවහ ලංඉදකිරීේ ලං
අභහතයහාලදේ ලං යහඳෘික ලං දනොදයි. ලං අදප් ලං අභහතයහාලඹට ලං අදහශ ලං
න්දන් ලංදේ ලංයහඳෘික ලංදද ලංඳභණයි. ලං 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මන කතිස මශතළ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංභද  ලංතුමන්න ලංඅතුමරු ලං්රලසනඹ ලංදභඹයි. ලං

වහධිඳතය ලං දමදඳොශ ලං ඹටද් , ලං ඵමධ ලං නිහ ලං දඹෝජනහ ලං ක්රභඹ ලං
ඹටද්  ලංවදපු ලංඵමධ ලංනිහ ලංතනි ලංබි් ිකදඹන් ලංඵළඳිරහ ලංිකදඵන ලංනිහ් , ලං
එ ලං වශක් ලං ඹටද්  ලං ිකදඵන ලං නිහ්  ලං ඒ ලං මිකනිසුන්ට ලං ඔප්පු ලං රඵහ ලං

ළනීදේ ලං අවේබුදඹක් ලං ිකදඵනහ. ලං නමු්  ලං ළටලු ලං ිකදඵන්දන්, ලං ඒ ලං
අඹද  ලං ඊශඟ ලං ඳයේඳයහට, ලං දරුන්ට ලංඹන්න ලංදන ලංතළනක් ලංනළික ලං
එයි, ලං රු ලං ථහනහඹතුමභනි. ලං දරුන්ට ලං දවෝ ලං ඒ ලං නිහ ලං බහය ලං

දදන්න ලං නේ, ලං වහධිඳතය ලං ක්රභඹට ලං දවෝ ලං ඔප්පු ලං රඵහ ලං දීදේ ලං ළඩ ලං
හිළිදශක් ලං වදන්න ලං ඕනෆ. ලං භහ ලං ටුතන ලං වළටිඹට ලං ඒ ලං ළඩ ලං හිළිදශ ලං
වදන්න ලං වළකිඹහක් ලං ිකදඵන්දන් ලං ඔඵතුමභන්රහටයි. ලං ්රහදමීයඹ ලං
දල්ේතුමභහදන් ලං අවන ලං දොට ලං කිඹන්දන්, ලං ඒ ලං අයිික ලං ජහික ලං

නිහ ලං ාවේධන ලංඅධිහරිඹට ලංකිඹරහයි. ලංජහික ලංනිහ ලං ාවේධන ලං
අධිහරිදඹන් ලං අවන ලං දොට ලං කිඹන්දන්, ලං ඒ ලං අයිික ලං ්රහදමීයඹ ලං
දල්ේ ලංහවේඹහරඹට ලංකිඹරහයි. ලං දේ ලං දදදොල්රන්භ ලං කීභ ලංබහය ලං

න්දන් ලං නළික ලං එදක් ලං ඵයඳතශ ලං ළටලුක් ලං ිකදඵනහ, ලං රු ලං
ථහනහඹතුමභනි. ලං එ ලං තළනකින් ලං දවෝ ලං භළදව්  ලං දරහ ලං
ේඵන්ධීයණඹක් ලංශ ලංයුතුමයි ලංකිඹහ ලංඔඵතුමභහ ලංහිළින්නහද? 

 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ  
(ரண்நெறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලං ජහික ලංනිහ ලංාවේධන ලංඅධිහරිඹට ලං
ඒ ලං ඉඩභ ලං ඳළරුණහට ලං ඳසදේ ලං තභයි ලං ඒ ලං ළඩ ලං ටයුතුම ලං ය ලං දන ලං
ඹන්දන්. ලං දභටු ලං විලහර ලං හවේඹ ලං බහයඹක් ලං ්රහදමීයඹ ලං දල්ේට්  ලං

ිකදඵනහ. ලං ්රහදමීයඹ ලං දල්ේරහ ලං තභ ලං අඳට ලං -ජහික ලං නිහ ලං
ාවේධන ලං අධිහරිඹට- ලං එ ලං ඉඩභක් ලං නීතයනුකර ලං ඳයරහ්  ලං
නළවළ. ලංදභොද, ලංඳසු ලංගිඹ ලංහරදේ ලංඑ ලංඉඩභක් ලංවයවහ ලංදේ ලංඅධිද ගී ලං

භහවේඹ ලං - ලංExpressway එ ලං - ලං භන් ලංකිරීභ ලංතුමළින් ලංඒ ලංඉඩේර්  ලං
ඹේ ලංළටලු ලංභතුම ලංදරහ ලංිකදඵනහ. ලංදදේ ලංදත් , ලංපුළුන් ලංතයේ ලං
ඉක්භනට ලං දේ ලං නිහරට ලං ඔප්පු ලං රඵහ ලං දදන්න ලං අහි ලං උ් හව ලං

යනහ. ලං අඳට්  ලං අලය ලං න්දන්, ලං ඉක්භනට ලං ඒ ලං ජනතහට ලං ඔප්පු ලං
රඵහ ලංදදන්නයි. ලං 

 

ගරු ලජිර අමේලර්ධන මශතළ  
(ரண்நெறகு  ஜற அவதர்ண ) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
 

නෆඟී සිටිමේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 
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ඳහවේලිදේන්තුම 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සදමල ලං ටයුතුම ලං අභහතයතුමභහට ලං ඳළවළදලි ලං කිරීභක් ලං යන්න ලං
ිකදඵනහද? 
 

ගරු ලජිර අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்நெறகு  ஜற அவதர்ண) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං සුනිල් ලං වඳුන්දන් ික ලං භන්ත්රීතුමභහ ලං
ඉදරිඳ්  ලංයන ලංහයණදේ ලංතයතහක් ලංිකදඵනහ. ලං උදහවයණඹක් ලං
වළටිඹට ලං ් තහභ, ලං සුනහමිකදඹන් ලං ඳසදේ ලං හල්ර ලං දසත්රික්දේ ලං ලං
කිදරෝ ලංමීටවේ ලං68 ලං  ලංසීභහක් ලංතුමශ ලංනිහ ලංඉදය ලංිකදඵනහ. ලං  ලංදේ ලං
භවය ලංනිහ ලං  ලං ඉද ලංශ ලංඉඩේ, ලං උදහවයණඹක් ලංවිධිඹට ලං ් දතෝ  ලං
අවාභ ලං ්රදමලදේ ලං දඳෞමලි ලං ඉඩේ ලං අක්ය ලං වත, ලං අට ලං  ලං දීරහ ලං
ිකදඵනහ. ලංවළඵළයි, ලංඒ ලං ඉඩභ ලං්රහදමීයඹ ලං දල්ේට ලං දීරහ ලං ිකදඵනහ. ලං
භවය ලංදරහට, ලංභවය ලංසථහනර ලං ලංඒ ලංඉඩභ ලංලිඛිත ලංබහය ලංදීභ ලංසිම් ලං
දරහ ලං නළවළ. ලං උදහවයණඹක් ලං වළටිඹට ලං දඩල්දල් ලං ඉඩේර ලං ඔප්පු ලං
දදන්න ලං විධිඹක් ලං නළික ලං ිකදඵනහ. ලං ඒට ලං දවේතුම ලං
දශ්රේසඨහධියණදේ ලං නඩුක් ලං ඳයරහ ලං දන්  ලං හයණඹක් ලං
ේඵන්ධදඹන් ලංළටලු ලංඳළන ලංනළඟී ලංිකබීභයි. ලං දළනට ලංඅහි ලංදහඳිකරු ලං
සිඹලු ලංදදනහටභ ලංඋඳදදස ලංදීරහ ලංිකදඵනහ ලංසුනහමික ලංයනදඹන් ලංඳසු ලං
ඉද ලංශ ලංනිහ ලංේඵන්ධදඹන් ලංිකදඵන ලංළටලුරට; ලංදඳෞමලි ලං
ඉඩේ ලං ලංව ලංයජදේ ලංඉඩේ ලංේඵන්ධදඹන් ලංභතුම ලංදරහ ලංිකදඵන ලංළටලු ලං
සිඹල්රභ ලං ඒයහීය ලං යරහ ලං හවේතහ ලං යන්නඹ ලං කිඹරහ. ලං දළනට ලං
දහඳිකරුන්දන් ලං අඳට ලං විලහර ලං ්රභහණඹක් ලං  ලං හවේතහ ලං දරහ ලං
ිකදඵනහ. ලංඒ ලංළන ලංදළනට ලංඅහි ලංටයුතුම ලංය ලංදන ලංඹනහ. ලංපුළුන් ලං
තයේ ලංඉක්භනින් ලංඒ ලං්රලසනඹ ලංනියහයණඹ ලංයන්න ලංඅලය ලංටයුතුම ලං
යනහ. ලංවේඵන්දතොට්  ලංඅහි ලංඒට ලංඅය ලංදන ලංිකදඵනහ. ලං 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker)  
දවොයි. ලං 
 

ගරු ඩවහ අශප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததந்) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
 

නෆඟී සිටිමේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංඩරස ලංඅරවප්දඳරුභ ලංභන්ත්රීතුමභහ ලංඳළවළදලි ලංකිරීභක් ලංයන්න ලං

ළභළිකද? 
 

ගරු ඩවහ අශප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததந்) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු ලංනිදඹෝජය ලංඇභිකතුමභහ ලංළභළිකද? 
 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ  
(ரண்நெறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ඔඵතුමභහ ලංකිඹන්න. 
 

ගරු ඩවහ අශප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததந்) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

භභ ලං රු ලං සුනිල් ලං වඳුන්දන් ික ලං භන්ත්රීතුමභහට ලං සතුමිකන්ත ලං
දනහ, ලං භහතය ලං දසත්රික්දේ ලං ිකදඵන ලං ඉතහභ ලං ඵයඳතශ ලං ්රලසනඹක් ලං
දභභ ලංරු ලංබහට ලංදඹොමු ලංකිරීභ ලංළන. ලං 

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං දේ ලං ඔප්පු ලං රඵහ ලං දීභ ලං ේඵන්ධදඹන් ලං ලං
අදප් ලං සදමල ලං ටයුතුම ලං ඇභිකතුමභහ ලං කිඹන ලං සිඹලුභ ලං නිරධහරින් ලං
භධයදේදී ලං දසත්රික් ලං ේඵන්ධීයණ ලං මිකටු් , ලං ්රහදමීයඹ ලං
ේඵන්ධීයණ ලං මිකටු්  ලං මීට ලං අවුරුම් ලං වඹට ලං දඳය ලං තීන්ම් ලං ය ලං
ිකදඵනහ. ලංඒ ලංහද භ ලංඔඵතුමභහ ලංඳළවළදලි ලංශ ලංඑ ලංහයණහක් ලංනේ, ලං
ඉඩදේ ලංඅයිිකඹ ලංනිර ලංලදඹන් ලංබහය ලංදීරහ ලංනළ් ද්  ලංේභල් ලං් ද්  ලං
විතයයි. ලං රු ලං සුනිල් ලං වඳුන්දන් ික ලං භන්ත්රීතුමභහ ලං කි  ලං නදප්දර ලං
ඉඩභ ලං ළන ලංකිසි ලං ළටලුක් ලංනළවළ. ලං ඒහ ලං නීතයනුකර ලං බහය ලං දීරහ, ලං
නිහ ලංණඹ ලංදීරහ ලංඒ ලංසිඹල්රභ ලංසිම් ලංදරහ ලංිකදඵනහ. ලංඒ ලංනිහ ලංභභ්  ලං
රු ලං සුනිල් ලං වඳුන්දන් ික ලං භන්ත්රීතුමභහ ලං එක් ලං එතුම ලං දමිකන්භ ලං
දඹෝජනහ ලං යන්දන් ලං දේ ලං තම්යට්  ලං ්රභහද ලං යන්දන් ලං නළික ලං
ඔඵතුමභන්රහ ලං සිඹලු ලං ඳහවේලස ලං එතුම ලං දරහ ලං  ලං දේ ලං වහ ලං ඩිනේ ලං
විඳුභක් ලංරඵහ ලංදදන්න ලංකිඹරහයි. ලංදඵොදවොභ ලංසතුමිකයි. ලං 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දේ ලංවහ ලංරු ලංඅභහතයතුමභහද  ලංඅධහනඹ ලංදඹොමු ලංයන්න. ලං ලං 

 

මඳොල් ඳෆණි ආ රිත නිහඳළදන   රැිරයළ අලවහථළ 
தன்ணம்தரற நனரண உற்தத்றகள் : தரறல் 

ரய்ப்நெக்கள் 
COCONUT TREACLE RELATED PRODUCTS: EMPLOYMENT 

OPPORTUNITIES 
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8. ගරු බුද්ධික ඳතිසරණ මශතළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ළවිලි ලංවේභහන්ත ලංඅභහතයතුමභහදන් ලංඇස ලං්රලසනඹ- ලං(1) 

(අ) (i) දඳොල් ලංඳළණි ලංුල ලංරත ලංනිසඳහදන ලංයහශිඹක් ලංසිම් ලංශ ලං
වළකි ලංඵ් ; ලං 

 (ii) එඹ ලංසීනි ලංදනුට ලංබහවිත ලංශ ලංවළකි ලංදෞයහයෂිත ලං
විල්ඳඹක් ලංඵ් ; 

 (iii) දභභ ලං වේභහන්ත ලං වයවහ ලං රැකිඹහ ලං අසථහ ලං විලහර ලං
ඳ ලංරභහණඹක් ලංජනිත ලංශ ලංවළකි ලංඵ් ; 

 එතුමභහ ලංහිළින්දනටුද? 

(ු) (i) දඳොල් ලං ඳළණි ලං වහ ලං වකුරු ලං වේභහන්ත ලං ජීදනෝඳහඹ ලං
ය්  ලං හිරි ලං හිළිඵ ලං ාණනඹක් ලං සිම්ය ලං
ිකදේද; 

 (ii) එදේ ලංනේ, ලංඑභ ලංායහ ලංදොඳභණද; 

 ඹන්න ලංඑතුමභහ ලංදභභ ලංබහට ලංදන්න්දනටුද? 

(ඇ) (i) දඳොල් ලංඳළණි ලංවහ ලංවකුරු ලංවේභහන්තඹ ලංනහ ලංසිටුමභට ලං
යජඹ ලංහිඹය ලංදන ලංිකදේද; 

 (ii) එදේ ලංනේ, ලංඑභ ලංහිඹය ලංදවේද;  

 ඹන්න්  ලංඑතුමභහ ලංදභභ ලංබහට ලංදන්න්දනටුද? 

(ඈ) දනො ලංඑදේ ලංනේ, ලංඒ ලංභන්ද? 
 

ததந்ந்வரட்டக் மகத்தரறல் அமச்ெமக் வகட்ட 

றணர:  

(அ) (i) தன்ணம்தரறறன் நனம் தன உற்தத்றகமப 

வற்தகரள்ப நைடிநோம் ன்தமநோம்; 

 (ii) இது ெலணறக்குப் தறனரக தன்தடுத்க்கூடி 

சுகரரப் தரதுகரப்தரண எந் ரற்நரகும் 

ன்தமநோம்; 

 (iii) இந் மகத்தரறல் நனம் ததந்பறனரண 

தரறல் ரய்ப்நெக்கமப ற்தடுத் நைடிநோம் 

ன்தமநோம்; 

 அர் ற்நக்தகரள்ரர? 
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(ஆ) (i) தன்ணம்தரற ற்நம் கந்ப்தட்டி உற்தத்றம 

ரழ்ரரரகக் தகரண்ட வ்பவு வதரோ் 

இந்க்கறன்நரர்கள் ன்தது தரடர்தரக கறப் 

நதடரன்ந தெய்ப்தட்டுள்பர ன்தமநோம்; 

 (ii) அவ்ரதநணறன் அந் ண்றக்மக வ்பவு 

ன்தமநோம் 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) (i) தன்ணம்தரற ற்நம் கந்ப்தட்டி உற்தத்றத் 

தரறமன வம்தடுத் அசு டடிக்மக 

டுத்துள்பர ன்தமநோம்; 

 (ii) அவ்ரதநணறன், அந் டடிக்மககள் ரம 

ன்தமநோம்; 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்வநல், ன்? 
 

asked the Minister of Plantation Industries: 

(a) Will he admit that - 

 (i) a number of  products can be  made using 
coconut treacle; 

 (ii) it  is  a healthy  option  for sugar; and 

 (iii) a large number of employment 

opportunities can be generated through 
these industries? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether a census has been conducted in 

regard to the number of persons who have 
made  their living in coconut treacle and 

jaggery industries; and 

 (ii) if so, the aforesaid number of persons? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether steps have been taken by  the 

government  for the upliftment of coconut  
treacle and jaggery industry; and 

 (ii) if so, the aforesaid steps? 

(d) If not, why?  
 

 

ගරු නවින් දිවළනළයක මශතළ (ලෆවිලි කර්මළන්ත 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு றன் றமரரக்க - ததந்ந்வரட்டக் 

மகத்தரறல் அமச்ெர் ) 

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

රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංඑභ ලං්රලසනඹට ලංහිළිතුමරු ලංදභදේයි. 

(අ) (i) මලි ලංදඳොල් ලංඳළණි, ලංදඳොල් ලංවකුරු ලංවහ ලංදෝල්ඩන් ලං
සියප් ලංනිසඳහදනඹ ලංදදවේ. 

 (ii) වකුරු, ලං සීනිරට ලං විල්ඳඹක් ලං දර ලං බහවිතඹට ලං
ළදන්. ලං එදව්  ලං සීනි ලං වහ ලං පවේණ ලං විල්ඳඹක් ලං
දනොද . 

 (iii) දළනටභ්  ලං දභභ ලං වේභහන්තදේ ලං අදහශ ලං ්රදමලර ලං
ශ්රමිකඹන් ලංරැක් ලංදේදේ ලංදඹදම. 

(ු) (i) අභහතයහාලඹ ලං විසින් ලං පවේණ ලංාණනඹක් ලංසිම් ලංය ලං
දනොභළත.  

 (ii) අදහශ ලංදනොද . 

(ඇ) (i) දඳොල් ලං ඳළණි ලං නිසඳහදනඹ ලං ව ලං මී ලං යහ ලං නිසඳහදනඹ ලං
කිරීභ ලං වහ ලං ඵරඳත්ර ලං රඵහ ලං ළනීදේ ලං
අලයතහදඹන් ලං නිදවස ලං ය ලං ඇත. ලං එදරභ ලං
ඉදරිදේදී ලං දඳොල් ලං වකුරු ලං වහ ලං ඳළණි ලං නිසඳහදනඹ ලං
කිරීභට ලං අධහනඹ ලං දඹොමුදොට ලං ශ්රමිකයින් ලංපුහුණු ලං
කිරීභට් , ලං වේභහන්තඹ ලං පුළුල් ලං කිරීභට්  ලං විදලේ ලං
ළඩ ලං හිළිදශක් ලං ස ලං කිරීභට ලං අභහතයහාලඹ ලං
අදවස ලංයයි. ලං  

 (ii) ඉවත ලංහිළිතුමය ලංඅනු ලංඳළන ලංදනොනඟී. 

(ඈ) අදහශ ලංදනොද . 

 
ගරු බුද්ධික ඳතිසරණ මශතළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං භහ ලං විඹඹ ලං බහය ලං ළබිනට් ලං
අභහතයතුමභහදන් ලං දේ ලං හයණඹ ලං දළනන්නට ලං ළභළිකයි. ලං දඳොල් ලං
ඳළණි ලං ව ලං වකුරු ලං වේභහන්තඹ ලං භහතය ලං දසත්රික්ඹ, ලං හල්ර ලං

දසත්රික්ඹ, ලං ය් නපුය ලං දසත්රික්ඹ ලං හද භ ලං ත්  ලං දඵොදවෝ ලං
දසත්රික්ර ලං ක්රිඹහ් භ ලං න ලං වේභහන්තඹක්. ලං යටට ලං ළඩිදඹන් ලං
විදමල ලංුදහඹභක් ලංරඵන්න ලංපුළුන් ලංවේභහන්තඹක් ලංහද භ ලංපරදහයී ලං

නිසඳහදන ලං ක්දේත්රඹක් ලං විධිඹට ලං දේ ලං වේභහන්තඹ ලං දයුණු ලං යන්න ලං
අභහතයහාලඹට ලං දළන් ලං වුභනහක් ලං ිකදඵන ලං ඵ ලං වන් ලං දනහ. ලං
නමු්  ලං දේ ලං ේඵන්ධදඹන් ලං මීක්ණඹක් ලං යරහ ලං නළික ලං නිහ ලං

මුලින්භ ලං යට ලං පුයහ ලං මීක්ණඹක් ලං සිම් ලං යරහ, ලං නිසඳහදයින් ලං
වඳුනහදන, ලං එභ ලං නිසඳහදයින් ලං ලිඹහ ලං ඳදාචි ලං යරහ, ලං ඔවුන්ද  ලං
නිසඳහදන ලංවහ ලංඑ ලංඳළ් තකින් ලංදරිදීභනහ ලංරඵහ ලංදදමිකන්, ලංඔවුන්ද  ලං

නිසඳහදනර ලං ්රමිකිකඹ ලං හිළිඵ ලං අධයඹනඹට ලංඹෆභ ලං ඩහ ලං උචිතයි ලං
දන්ද? ලං 

විලසවිදයහර ලං ඳමධිකදේ ලං දේ ලං ක්දේත්රඹ ලං වහ ලං ඵළ ලංදන ලං ඳලසචහ්  ලං
උඳහධිඹ ලං වදහයන ලං ශියයින් ලං ව ලං විලසවිදයහර ලං භට්ටදේ ලං සිටින ලං

විදලේඥඹන්දනු් , ලං ඒ ලං හද භ ලං ඔඵතුමභන්රහද  ලං අභහතයහාලඹ ලං
ව ලං දේ ලං වහ ලං ඵළඳි ලං අදනකු්  ලං ක්දේත්රර ලං අඹද ්  ලං වදඹෝඹ ලං
රඵහදන ලං අදහශ ලං මීක්ණ ලං ළඩ ලං හිළිදශ ලං දඹ්  ලං යන්න ලං

අභහතයහාලඹ ලං්රභහද ලංයන්දන් ලංඇයි? 

 
ගරු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං ඇ් ත ලං ලදඹන්භ ලං එඹ ලං දවො ලං ්රලසනඹක්. ලං
දළනටභ්  ලං දේ ලං අභහතයහාලඹ ලං ඔඵතුමභහ ලං වන් ලං ශ ලං ක්දේත්රඹට ලං

දඹොමු ලං ය ලං ිකදඵන ලං අධහනඹ ලං භදයි ලං කිඹහ ලං භභ ලං හිළින්නහ. ලං
විදලේදඹන්භ ලංදඳොල් ලංවේභහන්තඹ ලංවහ ලංේඵන්ධ ලංඅදනකු්  ලංඅතුමරු ලං
දඵෝරට ලංතභයි ලංඅහි ලංඅධහනඹ ලං දඹොමු ලංයරහ ලං ිකදඵන්දන්. ලංභභ ලං
ඔඵතුමභහට ලං ඳළවළදලි ලං චනඹක් ලං දදනහ. ලං  ලංඅහි ලං දේ ලං මීක්ණඹ ලං

පුළුන් ලංතයේ ලංඉක්භනට ලංයනහ. ලංඒ ලංඅනු ලංඅහි ලංඉදරිදේදී ලංඉතහභ්  ලං
විසතයහ් භ ලංළඩ ලංහිළිදශක් ලංඉදරිඳ්  ලංකිරීභට ලංඵරහදඳොදයෝ තුම ලං
දනහ. 

 

ගරු බුද්ධික ඳතිසරණ මශතළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භද  ලං දදළනි ලං අතුමරු ලං ්රලසනඹ ලං දභඹයි. ලං ඔඵතුමභහ ලං දඳොල් ලං හ ලං
හිළිඵ ලං වන් ලංශහ. ලං භහතය ලං දසත්රික්දේ ලං දඵොදවෝ ලං ්රදමලර ලං

දඳොල් ලංුශ්රිත ලංඇික ලං දරහ ලං ිකදඵන ලං දයෝඹක් ලංනිහ, ලං දඳොල් ලං ස ලං
ඉ්  ලංකිරීභ, ලංඅදනක් ලංඳළ් දතන් ලංදඳොල් ලංඳළශ ලං්රහවනඹ ලංඳහ ලංනතය ලං
යන ලං ත් ් ඹක් ලං ඇික ලං දරහ ලං ිකදඵනහ. ලං එභ ලංනිහ ලං දඳොල් ලං ස ලං

විලහර ලං ලදඹන් ලං ඳනහ. ලං එ ලං ට ලං දන්දන් ලං රුහිඹල් ලං
2,000යි. ලංමීට ලංඅවුරුම් ලං6ට ලංලින් ලංද ද ්  ලංරුහිඹල් ලං2,000යි, ලංඅද ලං
දන්දන්්  ලං රුහිඹල් ලං 2,000යි. ලං එභ ලං නිහ ලං දඳොල් ලං හරුන් ලං

713 714 



ඳහවේලිදේන්තුම 

භන්දදෝ් හහී ලංදරහ ලංිකදඵනහ. ලංදඳොල් ලංඳළශ ලංදනිඹන්න්  ලංඵළවළ. ලං
දේ්  ලංභද  ලං්රලසනඹට ලංඅදහශ ලංවේභහන්තඹට ලංඵරඳහන ලංහයණඹක්. ලං
ඒ ලං නිහ ලං දේ ලං ේඵන්ධදඹන් ලං න ලං අභහතයහාලදේ ලං භළදව් මභ ලං

දභොක්ද? 

 
ගරු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

අහි ලංඔඵතුමභහට ලං ෆභ ලං විටභ ලංඋද  ලංයන ලංනිහ් , ලං විදලේදඹන්භ ලං
මීට ලංික ලංදද ලංතුමනට ලංදඳය ලංඔඵතුමභහ්  ලංඑක් ලංඅ් ළල් ලංඵළදන ලං

අඳද  ලංකුඩහ ලංද්  ලංතුම ලංටුමිකඹන්ට ලංඅදහශ ලංදඳොදවොය ලංවනහධහයඹ ලංරඵහ ලං
දීභට ලං ටයුතුම ලං ශ ලං නිහ් , ලං ඔඵතුමභහ ලං ඉදරිඳ්  ලං යන ලං ඕනෆභ ලං
දඹෝජනහක් ලංක්රිඹහ් භ ලංකිරීභට ලංභහ ලංඵරහදඳොදයෝ තුම ලංදනහ. ලංඒ ලං

ළන ලංඔඵතුමභහ ලංභහ්  ලංඑක් ලංහච්ඡහ ලංයන්න. ලංවිදලේදඹන්භ ලංඅදප් ලං
ඳක්දේ ලංනහඹතුමභහද  ලංඅධහනඹ්  ලංඔඵතුමභහ ලංළන ලංදඹොමු ලංදරහ ලං
ිකදඵන ලං නිහ, ලං ඔඵතුමභහට ලං අඳද  ලං වදඹෝඹ ලං  ලං රඵහ ලං දදන්න ලං

ළභළිකයි. 

 
ගරු බුද්ධික ඳතිසරණ මශතළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ලංඇභිකතුමභහ ලංඋ් තය ලංදදන්දන් ලංමරහනදඹන් ලංඑවහ ලංඳළ් ද්  ලං

නෆදෆදඹෝ ලං ට ලං ය ලං දන. ලං ඒ ලං නිහ ලං වරි ලං න්දතෝදඹන් ලං
ඇභිකතුමභහ ලංඉන්දන්. 

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං තුමන්ළනි ලං අතුමරු ලං ්රලසනඹ ලං විධිඹට ලං භභ ලං

දේ ලංහයණඹ ලංදළනන්න ලංළභළිකයි. ලංදඳොල් ලංඳළණි ලංුශ්රිත ලංසිම් ලංයන ලං
නිසඳහදන ලංජහතයන්තය ලංදදශ ලංදඳොශට ලංඉදරිඳ්  ලංකිරීදේදී ලංිකදඵන ලං
දරොකුභ ලං ්රලසනඹ ලං තභයි, ලං ඒ ලං අඹට ලං නතන ලං තහක්ණඹ ලං ව ලං

ඇසුරුේයණඹ ලං හිළිඵ් , ලං ඒ ලං වේභහන්තඹ ලං දයුණු ලංය ලං ළනීභට ලං
ණඹ ලං ව ලං තහක්ණි ලං ුධහය ලං රඵහ ලං ළනීභ ලං හිළිඵ්  ලං ඳිකන ලං
ළටලු. ලං උදහවයණඹක් ලං විධිඹට ලං ් තහභ, ලං තභ්  ලං වකුරු ලං මුර ලං
ඔතන්දන් ලංඳයණ ලං-ඒ ලංකිඹන්දන් ලංදස ලංකිටුඳඹක් ලංද ළුණු- ලංදදල් ලං

දොශර. ලං භවය ලං ද රහට ලං දදල් ලං දොශ ලං පුස ලං හරහ ලං
ිකදඵනහ. ලං භවය ලං ද රහට ලං ඒහයින් ලං අ්රන්න ලං ම්වේන්ධඹක් ලං
එනහ. ලංඑදවභ ලංවුණහභ ලංඅඳනඹනදේදී ලංළටලුක් ලංදනහ. ලං 

විදලේදඹන්භ, ලං දඳොල් ලංඳළණි ලංව ලං වකුරු ලංවේභහන්තඹ ලංුශ්රිත ලං
ඹළදඳන්නන්; ලංඒ ලංුශ්රිත ලංජී්  ලංන ලංපුමරයින් ලංදනුදන් ලංඒ ලංඅඹට ලං
අලය ලං තහක්ණඹ් , ලං ්රහ ධනඹ්  ලං රඵහ ලං දදන්නට ලං අභහතයහාලඹට ලං

ිකදඵන ලංදළක්භ ලංදභොක්ද ලං? 

 
ගරු නවින් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு வீன் றமரரக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං අදප් ලං දඳොල් ලං නිසඳහදන ලං ්රභහණඹයි ලං දළනට ලං
අඳට ලංිකදඵන ලංවිලහරභ ලං්රලසනඹ ලංන්දන්. ලං දළනට ලංදේ ලංයදට් ලංමිකලිඹන ලං
3,000 ලංඳභණ ලං්රභහණඹකුයි ලංදඳොල් ලංනිසඳහදනඹ ලංයන්දන්. ලංඑයින් ලං
මිකලිඹන ලං 2,800ක් ලං ඳහවිච්චි ලං දන්දන් ලං දමීයඹ ලං ඳරිවයණඹට. ලං

නිසඳහදනඹ ලං ළඩි ලං කිරීභට ලං අහි ලං දළන් ලං දදළනි ලං දඳොල් ලං ත්රිදෝණඹ්  ලං
උතුමරු, ලං නළ ලංදඟනටුය ලං ්රදමලර ලං ඳටන් ලං අයදන ලං ිකදඵනහ. ලං අහි ලං
ඵරහදඳොදයෝ තුම ලං දන්දන් ලං ඔඵතුමභහද  ලං අධහනඹ්  ලං දේ ලං ළන ලං

දඹොමු ලංයරහ, ලංඔඵතුමභහ්  ලංඅඳට ලංඉදරිඳ්  ලංශ ලංඳරිද, ලංවිදලේදඹන්භ ලං
අලුිකන් ලංනිසඳහදනඹ ලංන, ලං දළනට ලංිකදඵන ලංහේ්රදහයි ලංනිසඳහදන්  ලං
එතුම ලංය ලංදන ලංඅඳද  ලංඅඳනඹනඹ ලංලක්ිකභ්  ලංකිරීභටයි. ලංඒ ලංවහ ලං

දළන් ලංදඳොල් ලංාවේධන ලංභණ්ඩරඹ ලංව ලංඅදනකු්  ලංුඹතන ලංලක්ිකභ්  ලං
කිරීදේ ලංළඩ ලංහිළිදශට ලංභභ ලංදඹොමු ලංදරහ ලංිකදඵනහ. 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන ලංඅා ලං9 ලං-740/'16 ලං- ලං(1), ලංරු ලංබිභල් ලංය් නහඹ ලංභවතහ. 

      
ගරු බිමල් ර කනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංභභ ලංඑභ ලං්රලසනඹ ලංඅවනහ. 

 
ගරු නිමරෝන් මඳමර්රළ මශතළ (ජළතිසක ප්රතිසඳ කතිස ශළ 
ආර්ථික ක යුතු රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு றவரன் ததவர - வெற தகரள்மககள் 

ற்நம் ததரந்பரர அலுல்கள்  இரஜரங்க அமச்ெர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලං අග්රහභහතයතුමභහ ලං ව ලං ජහික ලං ්රිකඳ් ික ලං
වහ ලං ුවේථි ලං ටයුතුම ලං අභහතයතුමභහ ලං දනුදන් ලං භහ ලං එභ ලං ්රලසනඹට ලං
හිළිතුමරු ලංදීභ ලංවහ ලංික ලංදද ලංහරඹක් ලංඉල්රහ ලංසිටිනහ. 

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳ ක ිරීමම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரந் றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 
දඹුල් ප්රළමද්ශීය මල්කම් මකොට්සළවමේ අලි 

තර්ජනය   විදුලි ලෆ  දිගු ිරීමම 
ம்நெள்ப தறவெ தெனரபர் தறரறறல் ரமண 

அச்சுநத்ல் : றன்ெர வலிம லடித்ல் 
THREAT OF WILD ELEPHANTS IN DAMBULLA DS DIVISION: 

EXTENSION OF ELECTRIC FENCE 

     776/‟16 
10.ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිසවහව මශතළ 

(ரண்நெறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ිකයය ලං ාවේධන ලං වහ ලං නජීවි ලං අභහතයතුමභහදන් ලං ඇස ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
්රලසනඹ ලං- ලං(1) ලං: 

(අ) (i) දුරල්ර ලං ්රහදමීයඹ ලං දල්ේ ලං දොට්ඨහදේ, ලං
නිටන ලංග්රහභ ලංනිරධහරී ලංභට ලංඅඹ් , ලංදභනඹහඹ, ලං
සීගිරිමුල්ර, ලං හුමසළදට් ලං වහ ලං අරුදණෝදඹ ලං ඹන ලං
ේභහන ලං්රඵර ලංන ලංඅලි ලංතවේජනඹට ලංමුහුණ ලං ලංදී ලංඇික ලං
ඵ් ; 

 (ii) දේ ලං දවේතුමදන් ලං දභභ ලං ේභහනර ලං ඳවුල් ලං
4,500ද  ලං ජීවිත ලං වහ ලං ඔවුන්ද  ලං දොවිතළන් ලං
තවේජනඹට ලංරක් ලංඇික ලංඵ් ; 

 එතුමභහ ලංදන්දන්ද? 

(ු) (i) ෆර ලංසිට ලංදදටුව ලංඇශ, ලංදඹළහිල්ර ලංදක්හ ලංනඹ ලං
භළදන් ලං ඉද ලං ය ලං ඇික ලං විම්ලි ලං ළට ලං දභොයදොඩභ, ලං
සීගිරිමුල්ර, ලං අළු් ඹහඹ, ලං භයිර් තෆ, ලං රහපුයඹ, ලං
දඳොල්ර් තෆ ලංවහ ලංසීගිරිඹ ලංඹන ලංේභහනඹන් ලංදක්හ ලං
දගු ලංකිරීභට ලංටයුතුම ලංදනොයන්දන් ලංභන්ද; 

 (ii) දේ ලං වහ ලං දුරල්ර ලං ්රහදමීයඹ ලං දල්ේ ලංහවේඹහරඹ ලං
දත ලංමුදල් ලං්රිකඳහදන ලංදන්ය ලංිකදේද; 

 (iii) එදේ ලංනේ, ලංඑභ ලංමුදර ලංදොඳභණද; 

 ඹන්න ලංඑතුමභහ ලංදභභ ලංබහට ලංදන්න්දන්ද? 

(ඇ) දනො ලංඑදේ ලංනේ, ලංඒ ලංභන්ද? ලං 
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லுரர அதறறந்த்ற ற்நம் ணெலரெறகள் 

அமச்ெமக் வகட்ட றணர :  

(அ) (i) ம்நெள்ப தறவெ தெனரபர் தறரறறல், 

றக்கட்டண கறர அலுனர் தறரறவுக்குரற 

ணர, ெலகறரறநைல்ன, யளம்தஸ்கட்வட ற்நம் 

அந்வர ஆகற கறரங்கள் ரமணகபறன் 

தரரற அச்சுநத்லுக்கு உள்பரகறநோள்பண 

ன்தமநோம்; 

 (ii) இன் கரரக வற்தடி கறரங்கபறல் சுரர் 

4500 குடும்தங்கமபச் வெர்ந் க்கபறன் 

உறர்கள் ற்நம் அர்கபது றெரம் ன்தண 

அச்சுநத்லுக்கு உள்பரகறநோள்பண ன்தமநோம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) வன தரடக்கம் தயறகய ன, றதகதறல்ன 

ம கரட்டின் ஊடரக றர்ரறக்கப்தட்டுள்ப 

றன்ெர வலிம தரநதகரடக, ெலகறரறநைல்ன, 

அளுத்ர, மனத்ர, கனரநெ, 

ததரல்னத்ர ற்நம் ெலகறரற ஆகற கறரங்கள் 

ம லடிப்தற்கு டடிக்மக டுக்கரறந்ப்தது 

தணன்தமநோம்; 

 (ii) இற்கரக ம்நெள்ப தறவெ தெனகத்றற்கு றற 

ற்தரடுகள் எதுக்கப்தட்டுள்பணர 

ன்தமநோம்; 

 (iii) ஆதணறல், அத்தரமக ரதன்தமநோம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்வநல், ன்? 

 
asked the Minister of Sustainable Development and 

Wildlife: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the villages of Damanayaya, Sigirimulla, 

Humbasgete and Arunodaya situated in the 

Nikawatawana Grama Niladhari Division 

belonging to the Dambulla Divisional 
Secretary's Division are faced with a grave 

threat from wild elephants; and 

 (ii) that the lives and cultivations of 4500 

families living in these villages are at risk as 
a result of this? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the reason why the electric fence established 

across the wilderness from Wewala to 
Dehigaha Ela, Diyakeppilla is not extended 

to cover the villages of Moragodagama, 

Sigirimulla, Aluthyaya, Mayilaththewa, 

Kalapuraya, Pollaththewa and Sigiriya; 

 (ii) whether financial provisions for this 

purpose have been allocated to the 

Dambulla Divisional Secretariat; and 

 (iii) if so, the amount thus allocated? 

(c) If not, why? 

ගරු සුමම්ධළ ජී. ජයමව න මශ කමිය (තිසරවර වසලර්ධන ශළ 
ලනජීවි නිමයෝජය අමළතයතුමිය) 
(ரண்நெறகு (றந்ற) சுவர ஜல. ஜவெண - லுரர 

அதறறந்த்ற ற்நம் ணெலரெறகள் தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister 
of Sustainable Development and Wildlife) 
රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං ිකයය ලං ාවේධන ලං වහ ලං නජීවි ලං

අභහතයතුමභහ ලංදනුදන් ලංභහ ලංඑභ ලං්රලසනඹට ලංහිළිතුමය ලංරඵහ ලංදදනහ. 

(අ) (i) ඔ . 

 (ii) ඔ . ලං 

 දළන් ලංවඳුනහදන ලංිකදඵනහ. 

(ු) (i) ෆර ලං සිට ලං දදටුව ලං ඇශ ලං දක්හ ලං ඇික ලං දොට ලං
කිදරෝ ලංමීටවේ ලං05 ලංළරඹ ලංභළදන් ලංඉද ලංම ලංඇික ලංඅතය, ලං
දභභ ලංවිම්ලි ලංළට ලංේභහන ලංභහයිභට ලංත ලංයුතුම ලංඇත. ලං
දභඹ ලං භවජන ලං විදයෝධඹ ලං භත ලං ළරඹ ලං භළදන් ලං ඉද ලං
කිරීභට ලංසිම් ලංමභ ලංනිහ ලංන ලංඅලින් ලංදභභ ලංළට ලංඩහ ලං
දළමීදේ ලං්රණතහ ලං ලංළඩි ලංම ලංඇත. ලංඒ ලංඅනු ලංදභටුදී ලං
ශ ලංයුතුම ලංඇ් ද්  ලංවිම්ලි ලංළට ලංදීවේක ලංකිරීභ ලංදනො ලං
එඹ ලංේභහන ලංභහයිභට ලංදන ලංඒභඹ. ලංඑදේ ලංකිරීදේදී ලං
කිදරෝ ලංමීටවේ ලං05ක් ලංඉද ලංය ලංඇික ලංදොට ලංකිදරෝ ලං
මීටවේ ලං10 ලංදක්හ ලංදීවේක ලංනු ලංඇත. ලංනළත ලංේහසීන් ලං
භඟ ලං හච්ඡහ ලං ය ලං ඔවුන්ද  ලං එඟතහකින් ලං
ඳසු ලංදභභ ලංවිම්ලි ලංළට ලංේභහන ලංභහයිභට ලංදන ලංඉද ලං
කිරීභට ලංටයුතුම ලංයන ලංඵ ලංවිදලේදඹන් ලංවන් ලං
යමික. 

 (ii)  ඉවත ලංළටලු ලංනියවුල් ලංකිරීදභන් ලංඅනතුමරු ලංමුදල් ලං
්රිකඳහදන ලං දන් ලං යදීභට ලං ටයුතුම ලං යන ලං ඵ ලං
විදලේදඹන් ලංදළනුේ ලංදදනහ. ලං 

 (iii)  නළත. ලං 

(ඇ) ලං විම්ලි ලං ළට ලං භහවේඹ ලං නිළයද ලං වඳුනහ ලං ළනීදභන් ලං දතොය ලං
දභභ ලංවිම්ලි ලංළට ලංවහ ලංළඹ ලංන ලංමුදර ලංනිළයද ලංණනඹ ලං
කිරීභ ලංඅඳවසුඹ. ලං 

 
ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිසවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං භද  ලං ඳශමුළනි ලං අතුමරු ලං ්රලසනඹ ලං
දභඹයි. 

රු ලං නිදඹෝජය ලං ඇභිකතුමමිකඹනි, ලං භභ ලං ඇහුද  ලං දභඹයි. ලං දුරල්ර ලං

්රහදමීයඹ ලං දල්ේ ලං  ලංදොට්ඨහදේ ලං ෆර ලං සිට ලං දදටුව ලං ඇර, ලං
දඹළහිල්ර ලං දක්හ ලං නඹ ලං භළදන් ලං ඉද ලං ය ලං ඇික ලං විම්ලි ලං ළට ලං
දභොයදොඩභ, ලං සීගිරිමුල්ර, ලං අළු් ඹහඹ, ලං භයිර් තෆ, ලං රහපුයඹ, ලං
දඳොල්ර් තෆ ලං වහ ලං සීගිරිඹ ලං ඹන ලං ේභහන ලං දක්හ ලං දගු ලං කිරීභට ලං

්රහදමීයඹ ලං දල්ේ ලං හවේඹහරඹ ලං දත ලං මුදල් ලං ්රිකඳහදන ලං දන් ලං ය ලං
ිකදඵනහ. ලංඒ ලංදොයි ලංහරදේද? ලං ලං 

 
ගරු සුමම්ධළ ජී. ජයමව න මශ කමිය 
(ரண்நெறகு (றந்ற)  சுவர ஜல. ஜவெண) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
දළනට ලංඒ ලංවහ ලංමුදල් ලං්රිකඳහදන ලංදන් ලංය ලංනළවළ. ලංදභභ ලංවිම්ලි ලං

ළට ලංළරඹ ලං භළදන් ලං ඉද ලංය ලංඇික ලංනිහ ලං තභයි ලංළඩි ලං ලදඹන් ලංන ලං
අලින් ලංදේ ලංවිනහල ලංය ලං දභන්දන්. ලං එදවභ ලං වුණහභ ලංන ලං අලි ලංේ ලං
දනහ. ලං ඒ ලංනිහ ලං ේභහනඹ ලං  ලංට ලංයරහ ලං තභයි ලංඅඳ ලං දේ ලංළට ලං දළන් ලං

අලුිකන් ලංඉද ලංකිරීදේ ලංටයුතුම ලංයන්න ලං ඹන්දන්. ලං ඊට ලං ඳසු ලං දේ ලං
නජීම ලංමිකටු ලංස ලංයරහ, ලංසිවිල් ලංුයක් ලංඵරහඹ ලංව ලංදේ ලං
හිටුටුන ලං මිකටු ලං භඟින් ලං දභභ ලං ළදට් ලං ුයක්හ ලං වහ ලං ටයුතුම ලං

යන්න ලං අඳ ලං ඵරහදඳොදයෝ තුම ලං දනහ. ලං ඒ ලංනිහ ලං දභටු ලං දනක් ලං
යන්න ලංසිමධ ලංදනහ. ලං දළනට ලංළරඹ ලංභළදන් ලංටුටපු ලංළට ලංනළත ලං
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ඳහවේලිදේන්තුම 

ේභහන ලං භහයිභට ලං න්න ලං ටයුතුම ලං යන්න ලං ඕනෆ. ලං එදවභ ලං යන ලං
දොට ලං නළත ලං තහක් ලං දේ ලං ේඵන්ධදඹන් ලං ඇසතදේන්තුමක් ලං
ස ලං යන්න ලං දනහ. ලං ඒ ලං ඇසතදේන්තුම ලං ස ලං ශහට ලං ඳසු ලං

තභයි ලං මුදල් ලං ්රිකඳහදන ලං දන් ලං යන්න ලං පුළුන් ලං න්දන්. ලං අදප් ලං
අභහතයහාලදේ ලං මුදල් ලං ිකදඵනහ. ලං ඒ ලං නිහ ලං ඒ ලං වහ ලං මුදල් ලං දන් ලං
යන්න ලංපුළුන්. ලංදේ ලංහිළිඵ ලංඉතහ ලං ඉක්භනින් ලංටයුතුම ලංයන්න ලං

අඳ ලංඵරහ ලංදඳොදයෝ තුම ලංදනහ. 

 

ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිසවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු ලංනිදඹෝජය ලංඇභිකතුමමිකඹනි, ලංඑභ ලංවිම්ලි ලංළට ලංඉතහභ ලංඉක්භනින් ලං

ඉද ලංදයි ලංකිඹහ ලංඅඳ ලංඵරහදඳොදයෝ තුම ලංදනහ. 

භද  ලංදදළනි ලංඅතුමරු ලං්රලසනඹ ලංදභඹයි. ලං 

විම්ලි ලං ළටල් ලං ඉද ලං කිරීභ ලං වහ ලං නජීවි ලං ායක්ණ ලං
දදඳහවේතදේන්තුමට ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං අඹ ලං ළදඹන් ලං විලහර ලං මුදරක් ලං -භභ ලං
දන්නහ ලංතයභට ලංරුහිඹල් ලංමිකලිඹන ලං100ක් ලංහද  ලංමුදරක්- ලංදන් ලංය ලං
ිකදඵනහ. ලංනමු්  ලංඅලි-මිකනිස ලංළටුභ ලංළශළක්මභ ලංවහ ලංදළන් ලංිකදඵන ලං
්රධහනතභ ලං උඳක්රභඹක් ලං තභයි, ලං අලි ලං භාඩල් ලං විෘත ලං කිරීභ. ලං ඒ ලං

වහ ලං ලංඅභහතයහාලඹ ලංවිසින් ලංඅයදන ලංිකදඵන ලංහිඹය ලංදභොනහද? 

 
ගරු සුමම්ධළ ජී. ජයමව න මශ කමිය 
(ரண்நெறகு (றந்ற)  சுவர ஜல. ஜவெண) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
අලි ලං භාඩල් ලං විෘත ලං කිරීභ ලං වහ ලං ළබිනට් ලං අනුභළිකඹ ලං අහි ලං

රඵහ ලං දන ලං ිකදඵනහ. ලං දළනටභ්  ලං අලි ලං භාඩල් ලං විෘත ලං කිරීදේ ලං

ළඩ ලං හිළිදශ ලං අහි ලං ුයේබ ලං යරහයි ලං ිකදඵන්දන්. ලං නමු් , ලං එතළන ලං
ළටලු්  ලංයහශිඹක් ලංිකදඵනහ. ලංදභොද, ලංඅලි ලංභාඩල් ලංවිෘත ලංයන ලං
භහවේර ලංමිකනිසුන් ලංදල් ලංඉද ලංයදන ලංඳදාචි ලංදරහ ලංඉන්නහ. ලංඒ ලං

නිහ ලංඑතළනින් ලංඉ්  ලංකිරීදේදී ලංඒ ලංඅඹට ලංන්ද ලංමුදරක් ලංදවෝ ලංනිහ ලං
රඵහ ලං දඹ ලං යුතුමයි. ලං ඒ ලං අඹට නිහ ලං ඉද ලං ය ලං දීරහ ලං තභයි ලං ඒ ලං අලි ලං
භාඩල් ලං විෘත ලං යන්න ලං සිමධ ලං දරහ ලං ිකදඵන්දන්. ලං ඒට ලං ටි ලං

හරඹක් ලං ත ලං දනහ. ලං ඒ ලං ටයු් ත ලං යන්න්  ලං අඳට ලං දළනට ලං
ළබිනට් ලංඅනුභළිකඹ ලංරළබිරහ ලංිකදඵනහ. ලං 

 
ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිසවහව මශතළ 
(ரண்நெறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

දවොයි. ලංරු ලංථහනහඹතුමභනි, ලං ලංභද  ලංතුමන්න ලංඅතුමරු ලං්රලසනඹ ලං

දභඹයි. 

නජීම ලං ායක්ණ ලං දදඳහවේතදේන්තුමද  ලං දනභ ලං අාලඹක් ලං
ිකදඵනහ, ලං භහජ ලං දේහ ලං ටයුතුම ලං වහ. ලං නමු් , ලං දළන් ලං නජීම ලං

ායක්ණ ලංදදඳහවේතදේන්තුමට ලංදන් ලංයරහ ලං ිකදඵන ලංමුදල්ලින් ලං
රුහිඹල් ලංමිකලිඹන ලං15ක් ලංඳභණ ලංනජීම ලංබහයඹට ලංන්න ලංටයුතුම ලංය ලං
ිකදඵනහ. ලං අභහතයහාලදේ ලං භහජ ලං දේහ ලං ටයුතුම ලං වහ ලං දනභ ලං

ඒඹක් ලංිකදඵනහ ලංනේ, ලංමුදල් ලං්රිකඳහදන ලංදන් ලංමභක් ලංිකදඵනහ ලං
නේ ලංව ලංනිරධහරින් ලංඉන්නහ ලංනේ ලංනජීම ලංබහයඹට ලංදභතයේ ලංමුදරක් ලං
අභහතයහාලදඹන් ලංඅයදන ලංිකදඵන්දන් ලංඇයි? 

 
ගරු සුමම්ධළ ජී. ජයමව න මශ කමිය 
(ரண்நெறகு (றந்ற)  சுவர ஜல. ஜவெண) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
දළන් ලංනජීම ලංබහයඹ ලංවයවහ්  ලංඅලි-මිකනිස ලංළටුේ ලංේඵන්ධ ලංළඩ ලං

ටයුතුම ලං දොඩක් ලං යදන ලං ඹනහ. ලං අඳට ලං ඳවසු ලං ලං න ලං ුහයඹට ලං
තභයි ලං නජීම ලං බහයඹ ලං වයවහ ලං මුදල් ලං රඵහදන ලං සුබහධන ලං ටයුතුම ලං
යදන ලංඹන්දන්. ලංදළනටභ්  ලංඒ ලංටයුතුම ලංයදන ලංඹනහ. ලං 

මදමෂ මළධය ගුරු පුරප්ඳළඩු   මළතර දිවහ්රික්ෂකය 
றழ் தரறநன ஆெறரறர் தற்நறடங்கள்: ரத்மந 

ரட்டம் 
TAMIL-MEDIUM TEACHER VACANCIES: MATARA DISTRICT 

823/‟16 

11. ගරු සුනිල් ශඳුන්මන කතිස මශතළ 
 (ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

 (The Hon. Sunil Handunnetti) 

අධයහඳන ලංඅභහතයතුමභහදන් ලංඇස ලං්රලසනඹ ලං- ලං(1) ලං: 

(අ) භහතය ලං දසත්රික්දේ ලං ජහික ලං ඳහල්ර ලං ව ලං ඳශහ්  ලං බහ ලං
ඳහල්ර ලං ඳිකන ලං දදභශ ලං භහධය ලං ගුරුරුන්ද  ලං පුයප්ඳහඩු ලං
ායහ ලං දොඳභණද ලං ඹන්න ලං එතුමභහ ලං දභභ ලං බහට ලං
දන්න්දනටුද?  

(ු) (i)  එභ ලං පුයප්ඳහඩු ලං හියමභ ලං වහ ලං දන ලං ඇික ලං හිඹය ලං
දවේද; 

 (ii) ඒ ලංවහ ලංගුරුරුන් ලංඵහ ලංන්නහ ලංදනඹ ලංදවේද; 

 (iii) ඵහ ලං ළනීදේදී ලං සද ච්ඡහ ලං ගුරුරුන් ලං වහ ලං
්රමුතහක් ලංරඵහ ලංදදන්දන්ද; 

 ඹන්න්  ලංඑතුමභහ ලංදභභ ලංබහට ලංදන්න්දනටුද? 

(ඇ) දනො ලංඑදේ ලංනේ, ලංඒ ලංභන්ද? 
 

கல்ற அமச்ெமக் வகட்ட றணர :  

 

(அ) ரத்மந ரட்டத்றல் வெற தரடெரமனகபறல் 

ற்நம் ரகர ெமத தரடெரமனகபறல் றனவுகறன்ந 

றழ் தரறநன ஆெறரறர்களுக்கரண தற்நறடங் 

கபறன் ண்றக்மக ரதன்தம அர் இச்ெமதக்கு 

அநறறப்தராரர? 

(ஆ) (i) வற்தடி தற்நறடங்கமப றப்நெற்கரக டுக் 

கப்தட்டுள்ப டடிக்மககள் ரமதன் 

தமநோம்; 

 (ii) இற்கரக ஆெறரறர்கள்  ஆட்வெர்க்கப்தடும் றகற 

ரதன்தமநோம்; 

 (iii) ஆட்வெர்ப்தறன்வதரது தரண்டர் ஆெறரறர் 

களுக்கு நைன்நரறம ங்கப்தடுர ன்த 

மநோம்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தராரர? 

(இ) இன்வநல், ன்? 

 
asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House the number of 

vacancies existing in National and Provincial 

Schools in the Matara District for Tamil-medium 

teachers? 

(b) Will he also inform the House - 

 (i) what measures have been taken to fill those 

vacancies; 

 (ii) the date on which teachers will be recruited 

for this purpose; and  

 (iii) whether priority will be given to volunteer 

teachers in making recruitment? 

(c) If not, why? 

719 720 

[රු ලංසුදේධහ ලංජී. ලංජඹදේන ලංභව් මිකඹ] 
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ගරු අිර විරළේ කළරියලවම් මශතළ (අධයළඳන 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம் - கல்வி அறைச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංඑභ ලං්රලසනඹට ලංහිළිතුමය ලංදභදේඹ. 

(අ) දදභශ ලංභහධය ලංගුරු ලංපුයප්ඳහඩු ලං57කි. 

(ු) (i) 6 සිට ලං11 ලංය ලංදක්හ ලංඇික ලංගුරු ලංපුයප්ඳහඩු ලංජහික ලං
ශික්ණ ලං විදයහ ලං ඩිප්දරෝභහධහරින්දන් ලං හියමභට ලං
ටයුතුම ලං ළරසුේ ලං ය ලං ඇික ලං අතය, ලං අදඳො ලං (උස ලං
දඳශ) ලං විඹඹන් ලං වහ ලං ඳළික ලං පුයප්ඳහඩු ලං
අබයහරහ උ ලං උඳහධිධහරින්, ලං තහක්ණද දඹ ලං
උඳහධිධහරින් ලංවහ ලංඩිප්දරෝභහධහරින්දන් ලංේපවේණ ලං
කිරීභට ලංහිඹය ලංදන ලංඇත. 

 (ii) අබයහරහ උ ලං උඳහධිධහරින්, ලං තහක්ණද දඹ ලං
උඳහධිධහරින් ලංවහ ලංඩිප්දරෝභහධහරින් ලංවට ලං2016.08.26 ලං
දන ලංගුරු ලංඳ් මේ ලංරඵහ ලං ම්න් ලංඅතය, ලංජහික ලංශික්ණ ලං
විදයහ ලංඩිප්දරෝභහධහරින් ලංවට ලංළප්තළේඵවේ ලංභහදේදී ලං
ඳ් මේ ලංරඵහ ලංදීභට ලංටයුතුම ලංළරසුේ ලංය ලංඇත. 

 (iii) නළත. ලංසද ච්ඡහ ලංගුරුරුන් ලංගුරු ලංවහඹයින් ලංදර ලං
ඵහ ලංළනීභ ලංවහ ලං2007 ලංවේදේදී ලංඉදරිඳ්  ලංයන ලං
රද ලං අභහතය ලං භණ්ඩර ලං ාදමලඹට ලං රද ලං තීයණඹ ලං
අනු, ලං ඉදරිදේදී ලං සද ච්ඡහ ලං ගුරුරුන් ලං කිසිදක් ලං
ඳ්  ලංශ ලංදනොවළ. 

(ඇ) අදහශ ලංදනොද . 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මන කතිස මශතළ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංදභභ ලංහිළිතුමය ලංරඵහ ලංදීභ ලංේඵන්ධදඹන් ලං
භභ ලංරු ලංඇභිකතුමභහට ලංසතුමිකන්ත ලංදනහ. ලංභද  ලංඳශමුළනි ලංඅතුමරු ලං

්රලසනඹ ලං දභඹයි, ලං රු ලං ඇභිකතුමභනි. ලං විදලේදඹන්භ ලං භහතය ලං
දසත්රික්දේ ලං දදභශ ලං භහධයදඹන් ලං උන්න ලං ගුරුරු ලං
57දදදනකුද  ලං පුයප්ඳහඩු ලං දළනටභ්  ලං ිකදඵනහ. ලං භහතය ලං
දසත්රික්දේ ලං ිකදඵන ලං ඳහල් ලං ්රභහණඹට ලං හදප්ක් ලං ් දතෝ , ලං

ඒ ලංඇ් තටභ ලංඵයඳතශ ලංත් ් ඹක්. ලංඒ ලංනිහ ලංභභ ලංවිදලේදඹන්භ ලං
ඔඵතුමභහදන් ලංදළනන්න ලංළභළිකයි, ලංඔඵතුමභහ ලංකිඹන ලං6 ලංය ලංසිට ලං11 ලං
ය ලංදක්හ ලංව ලංඋස ලංදඳශ ලංකිඹන ලංදේ ලංදොටස ලංදද ලංදනුදන් ලං

යන ලං  ලං ඵහ ලං ළනීදේ ලං ටයුතුමලින් ලංදේ ලං පුයප්ඳහඩු ලං 57 ලං හියමභට ලං
වළකිඹහක් ලං ිකදඵනහද ලං කිඹරහ. ලං ඒ ලං ඵහ ලං ළනීේ ලං තුමළින් ලං දේ ලං
පුයප්ඳහඩු ලංේපවේණ ලංදනහද? ලංඔඵතුමභහ ලංදළන් ලංදේ ලංපුයප්ඳහඩු ලංපුයන ලං

ුහය ලංදදක් ලංදඹෝජනහ ලංශහ. 
 

ගරු අිර විරළේ කළරියලවම් මශතළ 
(ரண்நெறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
එක් ලං පුයරහ ලං ිකදඵන්දන්, ලං රු ලං භන්ත්රීතුමභනි. ලං ඔඵතුමභහ ලං දේ ලං

්රලසනඹ ලංඅවන ලංවිට ලංපුයප්ඳහඩු ලංණන ලං57යි. ලංඒ ලංදළන් ලංදේ ලංන ලංවිට ලං

පුයන්න ලං ටයුතුම ලං යරහ ලං ිකදඵනහ. ලං ඒ ලං ළප්තළේඵවේ ලං භහදේ ලං
පුයන්න ලං ළරසුේ ලං යරහ ලං ිකදඵන්දන්. ලං රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං
අදනක් ලංහයණඹ ලංතභයි, ලංගුරු ලංයසථහට ලංඅනු ලංගුරුරුන් ලංඵහ ලං

ළනීභට ලංළට් ලංශහභ ලංදදභශ ලංභහධයදඹන් ලංඉල්ලුේ ලංයන ලං්රභහණඹ ලං
වරිභ ලං අඩුයි. ලං ඒ ලං නිහ ලං තභයි ලං දේ ලං ළටලු ලං ිකදඵන්දන්. ලංනමු්  ලං අහි ලං
දේට ලං දළන් ලං විල්ඳඹක් ලං දොඹහ ලං දන ලං ඉදරිදේදී ලං ඒට ලං අලය ලං

හිඹය ලංන්නහ. ලං 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මන කතිස මශතළ 
(ரண்நெறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

හිළිතුමය ලංේපවේණ ලංවුදණ් ලංනළවළ, ලංරු ලංඇභිකතුමභනි. ලංළප්තළේඵවේ ලං
භහඹ ලං න ලං විට ලං මුළු ලං පුයප්ඳහඩු ලං ්රභහණඹභ ලං හියදනහ ලං කිඹරහ ලං

ඔඵතුමභහ ලං විලසහ ලං යනහ ලං නේ, ලං ඒ ලං භභ ලං අඹ ලං යනහ. ලං

විදලේදඹන්භ ලං සිඹනෆ ලං විදයහ ලං පීඨඹ ලං හද  ලං තළන ලං ගුරුරුන් ලං

ඵහ ලංළනීදේ ලංටයුතුම් , ලංඒ ලංහද භ ලංපුහුණු ලංකිරීදේ ලංටයුතුම්  ලංමීට ලං
ඩහ ලං විධිභ්  ලං යනහ ලං නේ ලං දවොයි. ලං ්රහදමීයඹ ලං ේඵන්ධීයණ ලං
මිකටුර් , ලං දසත්රික් ලං  ලං ේඵන්ධීයණ ලං මිකටුද්  ලං අහි ලං ඉල්ලීේ ලං
ශහ, ලං දේ ලං ්රලසනඹ ලං නිහභ ලං විදලේඹක් ලං යන්න ලං කිඹරහ. ලං රු ලං

ඇභිකතුමභනි, ලං මලි ලං ්රලසනඹ ලං දන්දන් ලං ඵම්ල්දරන්, ලං ඹහඳනදඹන් ලං
හද  ලං ්රදමලලින් ලං එන ලං ගුරුරු ලං භහතය, ලං දදනිඹහඹ ලං හද  ලං
්රදමලර ලංරැදන්දන් ලංනළික ලං එයි. ලං ඒ ලංඅඹ ලං  ලංඳ් මභ ලංරළබිරහ ලංුපු ලං

භන්භ ලං-දටි ලංහරඹක් ලංතුමශ- ලංදභොනහ ලංවරි ලංක්රභඹකින් ලංභහරුමභක් ලං
වදහදන ලං ඹන්න ලං ඵරනහ. ලං ඒ ලංනිහ ලං ඒ ලං ඳහල්ර ලං දරුන්ට ලංඒ ලං
ඵයඳතශභ ලංළටලුක් ලංදරහ ලංිකදඵනහ. ලංදභොක් ලංවරි ලංවිදලේ ලංළඩ ලං

හිළිදශක් ලං ඒ ලං දොල්රන් ලං දනුදන් ලං වදන්න ලං පුළුන් ලං නේ ලං
දවොයි. ලං අහි ලං දඹෝජනහ ලංදශේ ලංඅඩුභ ලංතයමිකන් ලංLRC එදක් ලංිකදඵන ලං
ඉඩේලින් ලං සථහය ලං ඉඩේ ලං දොටක් ලං වරි ලං රඵහ ලං දදනහ ලං කිඹන ලං

විකඹක් ලං ඒදොල්රන්ට ලං දදන්න ලං කිඹරහයි. ලං එදවභ ලං නේ ලං ඒ ලං
දොල්රන් ලං එටු ලං ඳදාචි ලං දනහ. ලං නමු් , ලං දළන් ලං දේ ලං ඹන ලං ක්රභඹට ලං
එදවභ ලංඳදාචිමභක් ලංදන්දන් ලංනළවළ. ලංඒ ලංනිහ ලංගුරුරු ලංසථහය ලංඒ ලං
ඳහල්ර ලංරැ ලංදන්දන් ලංනළවළ. ලංඒ ලංතභයි ලංිකදඵන ලං්රධහනභ ලං්රලසනඹ. 

 

ගරු අිර විරළේ කළරියලවම් මශතළ 
(ரண்நெறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං ඒ ලං ්රදමලදඹන් ලං ව ලං ඳශහදතන් ලං සුම්සුේ ලං

ිකදඵන ලංගුරුරු ලං දොඹහ ලං න්න ලං ිකදඵන ලං අඳවසුභ ලං නිහ ලං තභයි, ලං

හිට ලං ඳශහ් ලින් ලංගුරුරු ලං දන්න්න ලංසිමධ ලං දරහ ලං ිකදඵන්දන්. ලං
ඒ ලංතභයි ලංිකදඵන ලං්රලසනඹ. ලංඅඹම්ේඳ්  ලංළන ලංවිට ලංඒ ලං්රදමලර ලං
සුම්සුේ ලං ිකදඵන ලං අඹ ලං ඉල්ලුේ ලං යන්දන් ලං නළවළ. ලං ඒ ලං තභයි ලං හිට ලං

ඳශහ් ලින් ලං ගුරුරු ලං දන්න්න ලං සිමධ ලං දරහ ලං ිකදඵන්දන්. ලං
වළඵළයි, ලංඅහි ලංඉදරිදේදී ලංඵහ ලංළනීදේ ලංක්රභද දඹ ලංදනස ලංයන්න ලං
රු ලං අභළිකයඹහද  ලං ්රධහන් දඹන් ලං ිකදඵන ලං මිකටුකින් ලං දේ ලං
සිඹල්ර ලංහිළිඵ ලංතීන්ම් ලංතීයණ ලංන්නහ. ලං ඉදරිදේදී ලං ඒ ලං භහවේදඹන් ලං

ඳහර ලංඳහද ලංයදන ලංschool-based system එට ලංඹන ලංනිහ ලං
දේ ලං ්රලසනඹ ලං විහ ලං න්න ලං පුළුන් ලං දයි ලං කිඹරහ ලං භභ ලං ටුතනහ. ලං
දභොද, ලංඊට ලංඳසදේ ලංඑන ලංගුරුයඹහ ලංදේ ලංළන ලංදන්නහ ලංනිහ ලංඑතළන ලං

ඉන්න ලංඵරහදනභයි ලංඑන්දන්. ලංඊට ලංඳසදේ ලංලින් ලංහද  ලංගුරුරු ලං
භහරුමේ ලං්රලසනඹක් ලංඑන්දන් ලංනළික ලංදයි. ලං 
 

ගරු බිමල් ර කනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලං තුමන්න ලංඅතුමරු ලං්රලසනඹ ලං භභ ලංඅවනහ. ලං

රු ලං ඇභිකතුමභනි, ලං දකුණු ලං ඳශහද්  ලං දදභශ ලං භහධයදඹන් ලං ඉදන ලං
න්නහ ලං දරුන්ට ලං සුවිලහර ලං ්රලසනඹක් ලං ිකදඵනහ. ලං ය් නපුය ලං
දසත්රික්දේ ලං දරුන්ට්  ලං එඹ ලං සුවිලහර ලං ළටලුක් ලං ඳිකනහ. ලං
ඔඵතුමභහ ලං දවොඳින් ලං දන්නහ, ලං දදභශ ලං භහධයදඹන් ලං ඉදන ලං න්නහ ලං
දරුන් ලං නුයඑළිඹට ලං ඹන්න ලං දඳරඹීභට ලං එක් ලං දවේතුමක් ලං න්දන් ලං
ගුරුරුන්ද  ලංටුඟභ ලංඵ. ලං දකුණු ලංඳශහ්  ලංබහ ලංභඟ ලංඹේ ලංකිසි ලං
භළදව් මභක් ලංයරහ ලංදභඹ ලංවින්න ලංරු ලංඅධයහඳන ලංඇභිකතුමභහට ලං
පුළුන්. ලං ඒ ලං නිහයි ලං භභ ලං දභභ ලං ්රලසනඹ ලං තුමන්ළනි ලං අතුමරු ලං ්රලසනඹ ලං
ලදඹන් ලං ඉදරිඳ්  ලං යන්දන්. ලං ඵම්ල්ර ලං ව ලං භඩරපු ලං ළනි ලං
්රදමලලින් ලං එන ලං දදභශ ලං භහධයඹ ලං ගුරුරුන්දන් ලං ඹේ ලං හිරික් ලං
සදහනමිකන් ලං ඉන්නහ, ලං ඒ ලං ්රදමලරභ ලං ඳදාචිදරහ ලං ජී් දමිකන් ලං
ගුරුරු ලං ලදඹන් ලං දේඹ ලං යන්න. ලං ඒ ලං ඳශහද්  ලං ගුරුරුන් ලං
නළ් නේ, ලං යදට් ලං දොදවන් ලං වරි ලං ගුරුරුන් ලංන්න ලං දනහ ලං දන්. ලං
රු ලං ඇභිකතුමභනි, ලං දභඹ ලං ඔඵතුමභහද  ලං විඹටභ ලං අදහශ ලං දදඹක් ලං
දනොදයි. ලංරු ලංඅභළිකතුමභහ ලංහද  ලං අඹ ලංදේ ලං වහ ලං  ලං භළදව්  ලංවිඹ ලං
යුතුමයි. ලං රු ලං ඇභිකතුමභනි, ලං දකුණු ලං ඳශහ්  ලං බහද  ලං අධයහඳන ලං
ඇභිකතුමභහ් , ලං ඉඩේ ලං ඇභිකයඹහ් , ලං ඒ ලං ඳශහද්  ලං ඳහවේලිදේන්තුම ලං
භන්ත්රීරුනු් , ලං එභ ලං ගුරුරුනු්  ලං ේඵන්ධ ලං ය ලං දන ලං
ඳහවේලිදේන්තුමද දී ලං හච්ඡහක් ලංයන්න ලංඔඵතුමභහට ලංපුළුන් ලංනේ ලං
 ලංදවොයි. ලංරු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංඔඹ ලං්රලසනඹ ලංේඵන්ධදඹන් ලංඑ ලං
දඹෝජනහක් ලං ිකදඵනහ. ලං දදභශ ලං භහධයදඹන් ලං ඉදන ලං න්නහ ලං
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දරුන්ද  ලං්රලසනඹ ලංවිදලේදඹන් ලංළරකිල්රට ලංඅයදන ලංහිටින් ලංඑන ලං
ගුරුරුන්ට ලංඑටු ලංඳදාචිමභට ලංඹේ ලංකිසි ලංණඹ ලංමුදරක් ලංරඵහ ලංම්න්දනෝ  ලං
-ඔවුන් නිකම් ම ොකුත් ඉල්ලන්මන් නැහැ- ඒ ගුරුවරුන් ඒ 
්රදමලදේ ලං රැී  ලං සිටිමිකන් ලං එභ ලං දරුන්ට ලං උන්නහ. ලං ඒ ලං
ේඵන්ධදඹන් ලංඳශමුදන් ලංහච්ඡහට ලංභළදව්  ලංදන්න ලංකිඹන ලං
ඉල්ලීභ ලංතභයි ලංභභ ලංරු ලංඇභිකතුමභහදන් ලංයන්දන්, ලංතුමන්න ලංඅතුමරු ලං
්රලසනඹ ලංලදඹන්. ලං 

 

ගරු අිර විරළේ කළරියලවම් මශතළ 
(ரண்நெறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං ඳහල් ලං ඳහද ලං ය ලං දන ලං ඵහ ලං ළනීදේ ලං

ක්රභද දදඹනු්  ලං දේ ලං්රලසනඹට ලං විඳුභක් ලංරළබුදණ් ලංනළ් නේ ලං  ලංඅහි ලං ලං

හච්ඡහ ලංය ලංඒ ලංක්රභඹට ලංඹමු ලංකිඹරහ ලංභභ ලංදඹෝජනහ ලංයනහ. ලං 
 

ගරු නිශළල් ගප්ඳ කතිස  මශතළ 
(ரண்நெறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංඒ ලංේඵන්ධදඹන් ලංභට්  ලංඳළවළදලි ලංය ලං
ළනීභක් ලංය ලංන්න ලංිකදඵනහ. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං අතුමරු ලං ්රලසන ලං තුමනක් ලං අහ ලං ිකදඵනහ. ලං දළන් ලං
අඳට ලංහර ලංද රහ ලංනළවළ. ලංඇභිකතුමභහ ලංහිළිතුමරු ලංරඵහ ලංදදන්න ලංළභික ලං
නේ ලංඔඵතුමභහට ලංඳළවළදලි ලංය ලංළනීභට ලංඅසථහ ලංරඵහ ලංදදන්නේ. ලං

අඳට ලං ඊදේ ලං දනදේදී්  ලං ඳළඹ ලං එවභහය ලං ්රභහදඹක් ලං වුණහ. ලං
ඇභිකතුමභහ ලංළභිකද ලංහිළිතුමරු ලංරඵහ ලංදදන්න? 

 

ගරු අිර විරළේ කළරියලවම් මශතළ 
(ரண்நெறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
භභ ලංළභළිකයි, ලංරු ලංථහනහඹතුමභනි. ලං 
 

ගරු නිශළල් ගප්ඳ කතිස  මශතළ 
(ரண்நெறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

රු ලංඇභිකතුමභනි, ලංභහතය, ලංහල්ර, ලංවේඵන්දතොට ලංසිටින ලංදදභශ ලං
භහධය ලං මුසලිේ ලං උඳහධිධහරින්ට ලං ගුරු ලං ඳ් මේ ලං රඵහ ලං දනොදදන්දන් ලං
ඇයි? ලංදභොද, ලංඳශහ්  ලංබහ ලංඅධයහඳන ලංඅභහතයයඹහ ලංයන ලං්රධහනභ ලං

දම ලං තභයි ලංහිට ලං්රදමලඹකින් ලංදනළවි්  ලං දවෝ ලං දොදවොභ ලං වරි ලං ගුරු ලං
ඳ් මේ ලං රඵහ ලං දීභ. ලං නමු් , ලං දේ ලං දසත්රික් ලං තුමදන්භ ලං ඉන්න ලං මුසලිේ ලං
උඳහධිධහරින්ට ලංගුරු ලංඳ් මේ ලංරඵහ ලංදදන්දන් ලංනළවළ. ලංඇයි ලංඒ? 

 

ගරු අිර විරළේ කළරියලවම් මශතළ 
(ரண்நெறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං උඳහධිධහරින් ලං ඵහ ලං න්න ලං ඳශහ්  ලං

බහට ලං පුළුන්භ ලං ිකදඵනහ. ලං දළන් ලං ඔඵතුමභහ ලං කිඹන්දන්, ලං ඵහ ලං
න්දන් ලංනළවළ ලංකිඹන ලංඑද? 

 

ගරු නිශළල් ගප්ඳ කතිස  මශතළ 
(ரண்நெறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

නළවළ. ලංදදභශ ලංභහධය ලංමුසලිේ ලංඋඳහධිධහරින්. ලං ලං 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 දදභශ ලංබහහදන් ලංඅධයහඳනඹ ලංවදහයන ලංදදභශ ලංඅඹ්  ලංඉන්නහ; ලං
මුසලිේ ලංඅඹ්  ලංඉන්නහ. 

ගරු අිර විරළේ කළරියලවම් මශතළ 
(ரண்நெறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං ඳශහ්  ලං බහද  ලං එළනි ලං ක්රිඹහ ලං හිළිදතක් ලං

ිකදඵනහද ලංකිඹරහ ලං භභ ලං දොඹහ ලංඵරන්නේ. ලං වළඵළයි, ලංඅඳ ලංනේ ලංකිසි ලං
 ලංවිදට්  ලං දදභශ, ලං මුසලිේ ලං කිඹරහ ලං කිසිභ ලං දේදඹකින් ලං දතොයයි ලං

ටයුතුම ලං යන්දන්. ලං ඒ ලං පුයප්ඳහඩු ලං භත ලං ඳභණයි ලං අඳ ලං ටයුතුම ලං
යන්දන්. ලං රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං අහි ලං ේඳ්  ලං දඵදහ ලං වළරීදේදී ලං
උතුමය, ලං නළ ලංදඟනටුය, ලං දකුණ, ලං ඵටටුය ලං ඹන ලං සිඹලු ලං ඳශහ් රට ලං

භහනයි ලං ේඳ්  ලං දඵදන්දන්. ලං භන්ත්රීතුමභහ ලං ඉදරිඳ්  ලං ශ ලංරුණ ලං
ේඵන්ධදඹන් ලංදකුණු ලංඳශහ්  ලංබහදන් ලංවිභන්නේ. 

 
ිරතුල් ඳෆණි ශළ ශකුරු කර්මළන්ත නගළ සිටුවීම   

පියලර 

கறத்துள்தரற ற்நம் கந்ப்தட்டித் தரறமன 

வம்தடுத்ல் : டடிக்மக 

PROMOTION OF KITHUL TREACLE AND JAGGERY 

INDUSTRIES: MEASURES TAKEN 
546/‟16 

12.ගරු බුද්ධික ඳතිසරණ මශතළ 
 (ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

ග්රහමීඹ ලං වේථිඹ ලංහිළිඵ ලංඅභහතයතුමභහදන් ලංඇස ලං්රලසනඹ ලං- ලං(1): 

(අ) (i) කිතුමල් ලංඳළණි ලංුල ලංරත ලංනිසඳහදන ලංයහශිඹක් ලංසිම් ලංශ ලං
වළකි ලංඵ් ; ලං 

 (ii) ඒහ ලං සීනි ලං දනුට ලං බහවිත ලං ශ ලං වළකි ලං
දෞයහයෂිත ලංවිල්ඳඹක් ලංඵ් ; 

 (iii) දභභ ලං වේභහන්ත ලං වයවහ ලං රැකිඹහ ලං අසථහ ලං විලහර ලං
ඳ ලංරභහණඹක් ලංජනිත ලංශ ලංවළකි ලංඵ් ; 

 එතුමභහ ලංහිළින්දනටුද? 

(ු) (i) කිතුමල් ලං ඳළණි ලං වහ ලං වකුරු ලං වේභහන්ත ලං ජීදනෝඳහඹ ලං
ය්  ලං හිරි ලං හිළිඵ ලං ාණනඹක් ලං සිම් ලං ය ලං
ිකදේද; 

 (ii) එදේ ලංනේ, ලංඑභ ලංායහ ලංදොඳභණද; 

 ඹන්න ලංඑතුමභහ ලංදභභ ලංබහට ලංදන්න්දනටුද? 

(ඇ) (i) කිතුමල් ලංඳළණි ලංවහ ලංවකුරු ලංවේභහන්ත ලංනහ ලංසිටුමභට ලං
යජඹ ලංහිඹය ලංදන ලංිකදේද; 

 (ii) එදේ ලංනේ, ලංඑභ ලංහිඹය ලංදවේද;  

 ඹන්න්  ලංඑතුමභහ ලංදභභ ලංබහට ලංදන්න්දනටුද? 

(ඈ) දනො ලංඑදේ ලංනේ, ලංඒ ලංභන්ද? 

 

கறரறப் ததரந்பரர றகரங்கள் தற்நற அமச் 

ெமக் வகட்ட றணர:  
 

(அ) (i) கறத்துள் தரறறன் நனம் தன உற்தத்றகமப 

வற்தகரள்ப நைடிநோம் ன்தமநோம்; 

 (ii) இது ெலணறக்குப் தறனரக தன்தடுத்க்கூடி சுகர 

ரப் தரதுகரப்தரண ஏர் ரற்நலடரகும் ன்த 

மநோம்; 

 (iii) இந்க் மகத்தரறல் நனம் ததந்பறனரண 

தரறல் ரய்ப்நெக்கமப ற்தடுத் நைடிநோம் 

ன்தமநோம்; 

 அர் ற்நக் தகரள்ரர? 
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(ஆ) (i) கறத்துள் தரற ற்நம் கந்ப்தட்டி உற்தத்றம 

ரழ்ரரரகக் தகரண்டர்கள் வ்பவு 

வதரோ் இந்க்கறன்நரர்கள் ன்தது தரடர்தரக 

கறப்நதடரன்ந தெய்ப்தட்டுள்பர 

ன்தமநோம்; 

 (ii) ஆதணறல், அந் ண்றக்மக வ்பவு 

ன்தமநோம் 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) (i) கறத்துள் தரற ற்நம் கந்ப்தட்டி உற்தத்றத் 

தரறமன வம்தடுத் அசு டடிக்மக 

டுத்துள்பர ன்தமநோம்; 

 (ii) ஆதணறல், அந் டடிக்மக ரம 

ன்தமநோம்; 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்வநல், ன்? 

 

asked the Minister of Rural Economic Affairs: 

(a) Will he admit that - 

 (i) a number of products can be produced using 
kithul treacle;  

 (ii) such products can be used as healthy 

alternatives for sugar; and 

 (iii) that a large number of employment 
opportunities can be generated through 

kithul industry; 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether a census has been carried out in 
order to find out the number of those who 

are engaged in producing kithul treacle and 

jaggery as their livelihood; and 

 (ii)  if so, the number of such persons? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether the Government has taken 

measures to promote kithul treacle and 

jaggery industries; and 

 (ii) if so, of the nature of such measures? 

(d)   If not, why? 

 
ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ (ග්රළමීය ය ආර්ථික ක යුතු පිළිබ 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு ந. யரறென் - கிராைியப் ப ாருளாதார 

அலுல்கள் தற்நற அமச்ெர்) 

(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 

රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංඑභ ලං්රලසනඹට ලංහිළිතුමය ලංදභඹයි. 

(අ)  ලං(i)   ඔ . ලංකිතුමල් ලංඳළණි ලංුශ්රිත ලංනිසඳහදන ලංයහශිඹක් ලංසිම් ලං
ශ ලංවළ. 

 (ii)  ඔ . ලංකිතුමල් ලංඳළණි ලංසීනි ලංදනුට ලංබහවිත ලංශ ලංවළකි ලං
දෞයහයක්ෂිත ලංවිල්ඳඹකි. 

 (iii)   ඔ . ලංහිළිනිමික. 

(ු) ලං (i)   ාණනඹක් ලංසිම් ලංය ලංදනොභළත. 

 (ii)   කිතුමල් ලං වේභහන්තඹ ලං ඍජු ලං වහ ලං ක්ර ලං ජීදනෝඳහඹ ලං
ය්  ලංවිලහර ලංහිරික් ලංසිටිික. 

(ඇ)  ලං(i)   ඔ . ලං 

 (ii)   කිතුමල් ලංවේභහන්තඹ ලංාවේධනඹ ලං හිණි ලංඒ ලංුශ්රිත ලං
දසත්රික් ලං 12ක් ලංවහ ලං ඳවත ලං වන් ලං ඳරිද ලං 2016 ලං
වේඹ ලංතුමශ ලංදසත්රික් ලංදල්ේරුන් ලංදත ලං්රිකඳහදන ලං
දන් ලං ය ලං ඇත. ලං දභභ ලං ්රිකඳහදන ලං ළසඳවේ ලං
තහක්ණඹ ලං රඵහදීභ, ලං නමණ ලං තහක්ණඹ, ලං භල් ලං
භළදීභ ලංපුහුණු ලංකිරීභ, ලංයහඹ්  ලංපුහුණු ලංවහ ලං
දභන්භ ලංකිතුමල් ලංභදන ලංහිටු ලංරඵහදීභ, ලංඵ ලංඳටි ලංරඵහදීභ, ලං
ඳළණි ලංඋණු ලංකිරීභ ලංවහ ලංතහච්චි ලංව ලංුයක්ෂිත ලංවහ ලං
හිරිභළසුේදහයි ලංඋම්න් ලංරඵහදීභ ලංවහ ලංදඹොමු ලංය ලංඇත. 

  අදහශ ලංදසත්රික්ඹන්ටු ලංාවේධන ලංනිරධහරින් ලංවිසින් ලං
්රහදමීයඹ ලංදල්ේද  ලංනිවේදමලඹ ලංටුත ලංඉදරිඳ්  ලං
යනු ලං රඵන ලං යහඳෘික ලං හවේතහ ලං අනු ලං අදහශ ලං
්රිකඳහදන ලංරඵහ ලංදී ලංඇත. ලං 

  කිතුමල් ලං වේභහන්තරුන් ලං ලිඹහ ලං ඳදාචි ලං දොට ලං
වළඳුනුේඳ්  ලං නිකු්  ලං කිරීභ ලං වහ ලං ්රහදමීයඹ ලං
දල්ේට ලං ඵරඹ ලං ඳයහ ලං ග්රහමීඹ ලං ුවේථිඹ ලං හිළිඵ ලං
අභහතයහාලදේ ලං දල්ේද  ලං අා ලං MREA/5/8/4/
kithul වහ ලං2016.08.02 ලංදනළික ලංඋඳදදස ලංභහරහක් ලං
නිකු්  ලංය ලංඇික ලංඅතය ලංඑකී ලංලිඹහ ලංඳදාචිදඹන් ලංඳසු ලං
වේභහන්තදේ ලංනියත ලංකිතුමල් ලංහවේමිකඹන් ලංහිළිඵ ලං
ද් ත ලං ඳමධිකඹක් ලං ස ලං කිරීභ ලං වහ ලං අධහනඹ ලං
දඹොමු ලංය ලංඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ඈ) ලං ඳළන ලංදනොනඟී. 

 

ගරු බුද්ධික ඳතිසරණ මශතළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං භද  ලං ඳශමුන ලං අතුමරු ලං ්රලසනඹ ලං භභ ලං
අවනහ. ලං රු ලං ග්රහමීඹ ලං ුවේථි ලං ටයුතුම ලං හිළිඵ ලං අභහතයතුමභනි, ලං
ඔඵතුමභහ්  ලං එඟ ලං නහ ලංඇික, ලං ඔඵතුමභහද  ලං අභහතයහාලඹට ලංඍජු ලං
අයිික ලං දනොවුණ්  ලං දඳොල් ලං ඳළණි ලං ුශ්රිත ලං සිම් ලං යන ලං වකුරු ලං

නිසඳහදනඹ් , ලංකිතුමල් ලංඳළණි ලංුශ්රිත ලංසිම් ලංයන ලංවකුරු ලංනිසඳහදනඹ ලං

725 726 

2016 වේඹ 

දසත්රික්ඹ 
දන් ලංය ලංඇික ලංමුළු ලං

්රිකඳහදන ලං(රු.) 

1 ළුතය 1,701,540.00 

2 ෆල්ර 2,510,540.00 

3 හල්ර 2,436,150.00 

4 ඵම්ල්ර 7,077,960.00 

5 භවනුය 3,309,280.00 

6 භහතය 525,200.00 

7 භහතදල් 1,158,300.00 

8 ය් නපුයඹ 3,449,470.00 

9 වේඵන්දතොට 1,495,200.00 

10 නුයඑළිඹ 1,742,090.00 

11 කුරුණෆර 700,100.00 

12 අේඳහය 137,750.00 

එකතුල 26 243 580.00 



ඳහවේලිදේන්තුම 

ව ලං ඳළණි ලං නිසඳහදනඹ් , ලං වේඵන්දතොට ලං දසත්රික්ඹ, ලං භහතය ලං
දසත්රික්ඹ ලංද ලංඇතුමළු ලංදඵොදවෝ ලංදසත්රික්ර ලංජනතහද  ලංඅිකදවේ ලං
ුදහඹේ ලං භහවේඹක්ඹ ලං කිඹන ලං හයණඹට. ලං ඒ ලං හද භ, ලං දභඹ ලං අදප් ලං

යදට් ලං ාසෘතීන් ලං එක් ලං ඵළී  ලං ිකදඵන ලං හයණඹක්. ලං ජනතහ ලං තභ ලං
දේ ලං ුවේථිඹ ලං තනියභ ලං දේ ලං නිසඳහදන්  ලං එක් ලං දොඩ ලං
නඟහදන ලංඇික ලංභවය ලං්රදමල, ලංභවය ලංේභහන ලංිකදඵනහ. ලංවළඵළයි ලං

ඒ ලං ජනතහට ලං ඒ ලංනිසඳහදන ලං ඉදරිඹට ලංදන ලංඹන්න, ලං ජහතයන්තයඹට ලං
දන ලංඹන්න ලංිකදඵන ලංඉඩ ලං්රසථහ ලංඅඩුයි. ලංදඳොල් ලංඳළණි ලංද හ, ලංකිතුමල් ලං
ඳළණි ලංද හ, ලංඒ ලංුශ්රිත ලංසිම් ලංයන ලංනිසඳහදන ලංද හ, ලංවිදලේදඹන් ලං

ඹහඳනඹ ලංහද  ලං්රදමලර ලංදදයන ලංතල් ලංුශ්රිත ලංනිසඳහදන ලංද හ, ලං
එළනි ලංනිසඳහදන ලංයන ලංේභහන ලංවඳුනහදන ලංඒ ලංේභහනරට ලංඒ ලං
නිසඳහදන ලංළඩිදයුණු ලංයන්න ලංතහක්ණි ලංඋඳදදස ලංරඵහ ලංදදන්න, ලං

්රහ ධනඹ ලං රඵහ ලං දදන්න ලං 2016 ලං වේදේ ලං ක්රිඹහ් භ ලං යන ලං ළඩ ලං
හිළිදශ ලං ව ලං 2017 ලං වේදේ ලං ක්රිඹහ් භ ලං යන ලං ළඩ ලං හිළිදශ ලං
කුභක්ද? ලං 

 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ  
(ரண்நெறகு ந. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංඑතුමභහ ලංකිය ලංඳරිද ලංදළනටභ්  ලංඒ ලංේභහන ලං

වඳුනහදන ලංිකදඵනහ. ලංඅඳට ලං්රලසනඹ ලංදරහ ලංිකදඵන්දන් ලංඅඳනඹන ලං
දදශහභට ලං අලය ලං ළඩටවන් ලං ක්රිඹහ් භ ලං කිරීභයි. ලං ඒ ලං

ේඵන්ධදඹන් ලං අදප් ලං අභහතයහාලඹ් , ලං වේභහන්ත ලං වහ ලං හණිජ ලං
ටයුතුම ලං අභහතයහාලඹ්  ලං එතුම ලං දරහ ලං දඹෝජනහ ලං ණනහක් ලං
ක්රිඹහ් භත ලංයන්න ලංරළවළසික ලංය ලංිකදඵනහ. ලං භහ ලං ටුතන ලංවළටිඹට, ලං
රු ලං බුමධි ලං ඳිකයණ ලං භන්ත්රීතුමභහ ලං නිදඹෝජනඹ ලං යන ලං භහතය ලං

දසත්රික්දේ්  ලං ේභහන ලං කීඳඹක් ලං අහි ලං ඒ ලං වහ ලං දතෝයහදන ලං
ිකදඵනහ. 

 

ගරු බුද්ධික ඳතිසරණ මශතළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං භහතය ලං දසත්රික්දේ්  ලං ේභහන ලං
කීඳඹක් ලංඒ ලං වහ ලං දතෝයහළනීභ ලං හිළිඵ ලං භහ ලං රු ලං අභහතයතුමභහට ලං
සතුමිකන්ත ලං නහ. ලං රු ලං අභහතයතුමභනි, ලං භභ ලං ඔඵතුමභහදන් ලං

හයණඹක් ලං දළනන්න ලංළභළිකයි. ලං වේභහන්ත ලංවහ ලං හණිජ ලංටයුතුම ලං
අභහතයතුමභහ ලං වයවහ ලං රාහ ලං දතො ලං ව ලං ඒ ලං ුශ්රිත ලං අදශවි ලං ජහරඹ ලං
ඳහවිච්චි ලංයන්න ලංපුළුන්. ලං ලං 

ඒ ලංහද භ ලංඅද ලංයට ලංතුමශ ලංසුහිරි ලංදදශ ලංළල් ලංඇික ලංම ලංිකදඵනහ. ලං
වළඵළයි, ලංදේහට ලං"සුහිරි" ලංකිඹරහ ලංකි හට, ලංඅද ලංභධයභ ලංඳහන්ිකඹන්, ලං
ඳවශ ලං භධයභ ලං ඳහන්ිකඹන් ලංව ලංඉවශ ලංභධයභ ලංඳහන්ිකඹන් ලංදභභ ලං

දදශ ලං ළල් ලං ඳහවිච්චි ලං යනහ. ලං එ ලං ඳළ් තකින් ලං සුහිරි ලං දදශ ලං
ළල් ලංජහරහක් ලංිකදඵනහ. ලංඒ ලංහද භ ලංහුදදරහ ලංඇික ලංයපු ලංසුහිරි ලං
දදශ ලං ළලු්  ලං ිකදඵනහ. ලං දේ ලං සුහිරි ලං දදශ ලං ළල්ර ලං ිකදඵන ලං
ඳළණි ලං ව ලං වකුරු ලං නිසඳහදන ලං අයදන ලං ඵළලුදෝ , ලං ඒහදඹන් ලං

දඵොදවෝ ලං ඒහ ලං සීනි ලං දඹ ලං යරහ ලං වදපු ලං ඒහ ලං ඵ ලං අහි ලං දන්නහ. ලං
්රමිකිකදඹන් ලං දතොය ලං ඳළණි ලං ුශ්රිත ලං නිසඳහදන ලං තභයි ලං ිකදඵන්දන්. ලං ඒ ලං
නිහ ලං ළඵෆ ලං නිසඳහදඹන්ද  ලං නිසඳහදන ලං දභභ ලං අදශවි ලං ජහරඹට ලං

ඇතුමළු ලං කිරීභ ලං වහ ලං දඳෞමලි ලං යහඹඹන් ලං භඟ ලං හච්ඡහ ලං
යරහ ලංවිදලේ ලංළඩ ලංහිළිදශක් ලංදඹොදන්න ලංඅභහතයහාලඹට ලංඵළරිද? ලං ලං 

 
ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ  
(ரண்நெறகு ந. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංඅභහතයහාලඹ ලංදේ ලංටයු් තට ලංඍජුභ ලං

අත ලං ළසුදෝ  ලංයන්න ලං අභහරු ලං දයි ලංකිඹහ ලං භහ ලං ටුතනහ. ලං  ලං දළනට ලං
කිතුමල් ලංඳළණි ලංුශ්රිත ලංනිසඳහදන ලංයන ලං දඳෞමලි ලංුදඹෝජඹන් ලං
විලහර ලං හිරික් ලං දභතුමභහ ලං කිඹන ලං ඔඹ ලං සුහිරි ලං දදශ ලං ළල්ර ලං ඒ ලං

නිසඳහදන ලං අදශවි ලං කිරීභට ලං විලහර ලං උනන්ම්ක් ලං දක්නහ. ලං අදප් ලං

අභහතයහාලඹ ලං වයවහ ලං ඒ ලං අඹ ලං දරිභ්  ලංයරහ ලං දමීයඹ ලං ලදඹන් ලං එභ ලං
නිසඳහදන ලං ළඩිදයුණු ලං කිරීභට් , ලං විදමීයඹ ලං ලදඹන් ලං අඳනඹන ලං
දදශහභට ලංඅලය ලංපුහුණුමේ ලංඒ ලංඅඹට ලංරඵහ ලංදදන්න් , ලංඒ ලංහද භ ලං
ඒ ලංඅඹට ලංඅලය ලංණඹ ලංඳවසුේ ලංරඵහ ලංදදන්න් , ලංඅදනකු්  ලංඹටිතර ලං

ඳවසුේ ලංළඳයීභට්  ලං ලංටයුතුම ලංයදන ලංඹනහ. 

 
ගරු බුද්ධික ඳතිසරණ මශතළ 
(ரண்நெறகு நெத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංභද  ලංතුමන්ළනි ලංඅතුමරු ලං්රලසනඹ ලංදභඹයි. ලං

භද  ලංදදළනි ලංඅතුමරු ලං්රලසනදේදී්  ලංභහ ලංාක්ෂිප්ත ලංදේ ලංළන ලංඹභක් ලං
වන් ලං ශහ. ලං දඳොල් ලං ුශ්රිත ලං නිසඳහදන ලං ද හ, ලං තල් ලං ුශ්රිත ලං
නිසඳහදන ලං ද හ, ලංකිතුමල් ලංුශ්රිත ලංනිසඳහදන ලං ද හ ලංදභභ ලංනිසඳහදන ලං

ේඵන්ධ ලංිකදඵන ලං ලංඵයඳතශ ලං්රලසනඹක් ලංතභයි, ලංදේහදේ ලං්රමිකිකඹ ලං
හිළිඵ ලංහයණඹ. ලංදභඹ ලංජනතහද  ලංදෞයඹට්  ලංඍජුභ ලංඵරඳහ ලං
ිකදඵනහ. ලං ඒහදේ ලං නිඹහභන ලං ටයුතුම ලං අයිික ලං න්දන් ලං දෞය ලං

අභහතයහාලඹට ලංඵ ලංභභ ලංදන්නහ. ලංවළඵළයි, ලංනිසඳහදඹහ ලංඑය ලංළඩි ලං
මුදරක් ලංඋ් ඳහදනඹ ලංය ලංළනීභ ලං වහ ලංදභදේ ලං ්රමිකිකදඹන් ලංදතොය ලං
නිසඳහදන ලං ලංයන ලංඑ ලංනතය ලංයන්න්  ලංඹේ ලංභළදව් මභක් ලංයන්න ලං
අභහතයහාලඹට ලංපුළුන්ද? 

 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ  
(ரண்நெறகு ந. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං ඒ ලං ්රලසනඹ ලං ඍජුභ ලං ේඵන්ධ ලං

දන්දන් ලංදෞය ලංඅභහතයහාලඹටයි. ලංනමු්  ලංඅහි්  ලංඒ ලංළන ලංඵරනහ. ලං ලං
දමීයඹ ලංලදඹන් ලංසිම්න ලංනිසඳහදනදේදී් , ලංවිදමීයඹ ලංලදඹන් ලංඑභ ලං
නිසඳහදන ලං අඳනඹනඹ ලං කිරීදේදී්  ලං එභ ලං ්රමිකිකඹ ලං වරිඹහහය ලං

දනොිකබුදණෝ  ලං ඳහරිදබෝගිඹන් ලං ඒහ ලං ්රිකක්දේඳ ලං යනහ. ලං ඒ ලං
නිහ ලං අහි ලං රු ලං භන්ත්රීතුමභහද  ලං ඉල්ලීභ ලං ඳරිද ලං එභ ලං නිසඳහදනර ලං
්රමිකිකඹ ලං ේඵන්ධදඹන් ලං දෞය ලං අභහතයහාලඹ්  ලං එක් ලං එතුම ලං

දරහ ලංටයුතුම ලංකිරීභට ලංපුළුන් ලංතයේ ලංඋ් හව ලංයනහ. ලං 

 
 

 මව ලක අර්ථ වළධක අරමුදල් ගිණුම්  මුතිසවු 

දිවහ්රික්ෂකය 
ஊறர் வெனரத றறக் கக்குகள் : நைல்மனத்லவு 

ரட்டம்  
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ACCOUNTS: MULLAITIVU 

DISTRICT 
741/‟16 

13.  ගරු බිමල් ර කනළයක මශතළ 
  (ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

  (The Hon. Bimal Rathnayake) 
ේරු ලං වහ ලං ෘ් තීඹ ලං මිකික ලං ඵතහ ලං අභහතයතුමභහදන් ලං ඇස ලං

්රලසනඹ ලං- ලං(1) ලං: 

(අ) 2013, ලං2014 ලංව ලං2015 ලංවේර ලංමුරිකවු ලංදසත්රික්ඹ ලංතුමශ, 

 (i) ලිඹහඳදාචි ලං ිකබ ලං දේ ලං අවේථහධ ලං අයමුදල් ලං
(EPF) ගිණුේ ලංායහ; 

 (ii) අලුිකන් ලංලිඹහඳදාචි ලංවූ ලංදේ ලංඅවේථහධ ලංඅයමුදල් ලං
(EPF) ගිණුේ ලංායහ; 

 එක් ලංඑක් ලංවේඹ ලංඅනු ලංදන් ලංදන් ලංලදඹන් ලංදොඳභණද ලං
ඹන්න ලංඑතුමභහ ලංදභභ ලංබහට ලංදන්න්දනටුද? 

(ු) 2013, ලං 2014 ලං ව ලං 2015 ලං වේර ලං අලුිකන් ලං ලිඹහඳදාචි ලං වූ ලං
දේ ලංඅවේථහධ ලංඅයමුදල් ලං(EPF) ගිණුේ ලංායහ, ලං  

 (i) යජඹට ලංඅඹ්  ලංභහේ; 
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[රු ලංබුමධි ලංඳිකයණ ලංභවතහ] 



2016 ළප්තළේඵවේ ලං21 ලං 

 (ii) අවේධ ලංයහජය ලං ඹතන; ලං 

 (iii) දඳෞමලි ලංඅාලඹ; ලං ලං 

  (iv) වේභහන්ත ලංඅාලඹ; 

 (v) ෘෂිවේභහන්ත ලංඅාලඹ; 

 (vi) දේහ ලංඅාලඹ; 

  අනු ලං ව ලං එක් ලං එක් ලං වේඹ ලං අනු ලං දන් ලං දන් ලං
ලදඹන් ලං දොඳභණද ලං ඹන්න්  ලං එතුමභහ ලං දභභ ලං
බහට ලංදන්න්දනටුද? 

(ඇ) දනො ලංඑදේ ලංනේ, ලංඒ ලංභන්ද? 

 

தரறல் ற்நம் தரறற்ெங்க உநவுகள் அமச்ெமக் 

வகட்ட றணர:  

(அ) 2013, 2014 ற்நம் 2015 ஆம் ஆண்டுகபறல் 

நைல்மனத்லவு ரட்டத்றல், 

 (i) தறவு தெய்றந்ந் ஊறர் வெனரத றறக் 

(EPF) ලංகக்குகபறன் ண்றக்மக; 

 (ii) நெறரக தறவு தெய்துள்ப ஊ.வெ.ற. ලං (EPF) ලං

கக்குகபறன் ண்றக்மக; 

 எவ்வரர் ஆண்டின் அடிப்தமடறல் ணறத்ணறவ 

ரது ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) 2013, 2014 ற்நம் 2015ஆம் ஆண்டுகபறல் நெறரக 

தறவு தெய்துள்ப ஊ.வெ.ற. (EPF) ලං கக்குகபறன் 

ண்றக்மக, 

 (i) அெரங்கத்துக்கு உரறத்ரண கம்தணறகள்; 

 (ii) தகுறபறனரண அெ றநணங்கள்; 

 (iii) ணறரர் துமந; 

 (iv) மகத்தரறல்துமந; 

 (v) றெரத்துமந;  

 (vi) வெமத் துமந; 

 இற்கு அம எவ்வரர் ஆண்டின் அடிப்தமடறல் 

ணறத்ணறவ ரது ன்தம அர் இச்ெமதக்கு 

அநறறப்தரர? 

(இ) இன்வநல், ன்? 

 
 asked theMinister of Labour and Trade Unions 

Relations: 

(a) Will he inform this House separately in relation to 

years 2013, 2014 and 2015 - 

 (i)  the number of registered Employees’ 

Provident Fund (EPF) accounts; and 

  (ii) the number of Employees’ Provident Fund 

(EPF) accounts registered anew; 

 in the District of Mullaitivu? 

(b) Will he also inform this House separately in 
relation to years 2013, 2014 and 2015, the number 

of Employees’ Provident Fund (EPF) accounts 

registered anew  by - 

 (i) state owned companies; 

 (ii) semi government institutions; 

 (iii)  the private sector; 

 (iv) the industrial sector; 

 (v) the agricultural sector;  

 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ඩේලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ (කම්කරු ශළ 
ලෘ කතීය වමිතිස වබතළ අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு  டதறள்நோ.டி.வஜ. தெதணறத்ண - தரறல் ற்நம் 

தரறற்ெங்க உநவுகள் அமச்ெர்) 

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

රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංභහ ලංඑභ ලං්රලසනඹට ලංහිළිතුමරු ලංදදනහ. 

(අ) (i)  
 

 

 

 

 

 

 (ii)  

 

 

 

 
 

 

 

(ු) (i)  යජඹට ලංඅඹ්  ලංභහේ ලං ලං 

 (ii)  අවේධ ලංයහජය ලං ඹතන ලං 

 (iii)  දඳෞමලි ලංඅාලඹ ලං 

 (iv)  වේභහන්ත ලංඅාලඹ ලං 

 (v)  ෘෂිවේභහන්ත ලංඅාලඹ ලං ලං 

 (vi)  දේහ ලංඅාලඹ ලං  

  ලදඹන් ලං වේගීයණඹ ලං යන ලං රද ලං ඳමධිකඹක් ලං
දළනට ලං දේ ලං අවේථහධ ලං අයමුදර ලං තුම ලං
දනොභළත. 

  ේරු ලං දදඳහවේතදේන්තුම ලං වහ ලං ශ්රී ලං රාහ ලං භව ලං
ඵළාකු ලං A සිට ලං X දක්හ ලං වූ ලං අක්ය ලං අනු ලං නේ ලං ලං ලං
යනු ලං රඵන ලං රහඳරට ලං අනුකර ලං දේහ ලං
දඹෝජඹන් ලං ලිඹහඳදාචි ලං යන ලං ද් ත ලං ඳමධිකඹක් ලං
ඳ් හදන ලං ඹනු ලං රඵයි. ලං එදර ලං ලිඹහඳදාචි ලං වූ ලං
දේහ ලං දඹෝජදඹකුදන් ලං ඹේ ලං හභහජිදඹකු ලං
දනුදන් ලං දහඹ ලං මුදරක් ලං රද ලං විට ලං අදහශ ලං දේහ ලං
දඹෝජඹහට ලංටුමික ලංඅක්යඹ ලංවහ ලංඅාඹ ලංඹටද්  ලංඑභ ලං
හභහජිඹහ ලංලිඹහඳදාචි ලංද . ලං 

(ඇ) ඳළන ලංදනොනඟී. 
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 වේඹ ලිඹහඳදාචි ලංිකබ ලංදේ ලං

අවේථහධ ලංඅයමුදල් ලං(EPF) 

ගිණුේ ලංායහ 

2013 645 

2014 654 

2015 1833 

 වේඹ අලුිකන් ලංලිඹහඳදාචි ලංිකබ ලං

දේ ලංඅවේථහධ ලංඅයමුදල් ලං

(EPF) ගිණුේ ලංායහ 

2013 382 

2014 292 

2015 1342 



ඳහවේලිදේන්තුම 

ගරු බිමල් ර කනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ලංඇභිකතුමභනි, ලංභභ ලංඔඵතුමභහට ලංසතුමිකන්න ලංදනහ. ලංදේ ලං

අවේථහධ ලං අයමුදර්  ලං ඒ ලං හද භ ලං ETF එ්  ලං එභ ලං අාඹකින් ලං
තභයි ලංක්රිඹහ් භ ලංදන්දන්. ලංරු ලංඇභිකතුමභනි ලංඑඹට ලංඅනු, ලංභභ ලංදේ ලං

ඉදරිඳ්  ලං යරහ ලං ිකදඵන ලං රැකිඹහ ලං ක්දේත්ර ලං අනු ලං වේගීයණඹක් ලං
ඔවුන් ලංතුම ලංිකදඵනහ. ලං ඔඵතුමභහද  ලංේරු ලංඅභහතයහාලඹ ලංතුම ලං
නළත් , ලංETF එ ලංඹටද්  ලංඒ ලංවිසතය ලංිකදඵනහ. ලංඒ ලංදදභ, ලංඑභ ලං

අාඹකින් ලංතභයි ලංක්රිඹහ් භ ලංදන්දන්. ලංඒ ලංනිහ ලංදළන් ලංඵළරි ලංවු ලංණ්  ලං
ඉදරිදේදී ලං දවෝ ලං භට ලං හිළිතුමයක් ලං රඵහ ලං දදන්න. ලං දභොද ලං භභ ලං ්රලසන ලං
කිටුඳඹක් ලංඅවරහ ලංිකදඵන ලංනිහ. 

 

ගරු ඩේලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்நெறகு  டதறள்நோ.டி.வஜ. தெதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඊදේ ලංඔඵතුමභහ ලංදභළනිභ ලං්රලසනඹක් ලංඅවරහ ලංිකබුණහ. ලංඒ ලං්රලසනඹට ලං
හිළිතුමරු ලං දීරහ, ලං අභහතයහාලඹට ලං ගිටුල්රහ, ලං භභ ලං දදඳහවේතදේන්තුම ලං
නිරධහරින් ලං භඟ ලං හච්ඡහ ලං ශහ. ලං ඔඵතුමභහද  ලං ඒ ලං දඹෝජනහද  ලං

ිකදඵන ලංහධනීඹ ලංත් ් ඹ ලංඇ් ත ලංලදඹන්භ ලංභභ ලංද් රුේ ලං් තහ. ලං
භභ ලංඒ ලංළන ලංටයුතුම ලංයන්න ලංඵරනහ. 

 

ගරු බිමල් ර කනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ලංඇභිකතුමභහදන් ලංඉල්රහ ලංසිටිනහ, ලංභභ ලංදේ ලංඅවරහ ලංිකදඵන ලං

්රලසනඹට ලං අදහශ ලං ද් ත ලං  ලං ETF එ ලං තුම ලං ිකදඵන ලං නිහ ලං ඒහ ලං
ඔඵතුමභහද  ලං අභහතයහාලඹට්  ලං රඵහ ලං න්න ලං කිඹරහ. ලං අදනක් ලං

දසත්රික් ලංේඵන්ධ ලං්රලසනරදී ලංඒ ලංදොට්  ලංඑතුම ලංයරහ ලංඋ් තය ලං
දදන්න ලංඋ් හව ලංයන්න. 

 

ගරු ඩේලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்நெறகு  டதறள்நோ.டி.வஜ. தெதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

මීට ලංඳසු ලංඅහි ලංඒ ලංත් ් ඹ ලංවදන්න ලංඵරමු. ලං 

Sir, with all due respect to the Chair, these Answers  
cannot be understood in the proper perspective, unless 

they are linked with the Question. I can reply, but the 

thing is, it is not understood in the proper perspective 

unless  they are linked with the Question. The Hon. 
Member who raised the Question may understand, but as 

far as the other Members are concerned, they will not 

understand. They may not be able to raise  Supplementary 

Questions because they are in the dark.  

This is for your consideration Sir, with all due respect.  
      

ගරු බිමල් ර කනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Hon.Speaker, it is not clear. I could not hear him 

properly.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලං ඇභිකතුමභනි, ලං රු ලං භන්ත්රීතුමභහ ලංකිඹනහ ලං ඔඵතුමභහ ලං වන් ලං
ශ ලංහයණඹ ලංඳළවළදලි ලංනළවළ ලංකිඹරහ. 

 

ගරු ඩේලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்நெறகு  டதறள்நோ.டி.வஜ. தெதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

රු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංදභොක්ද- 

ගරු බිමල් ර කනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රු ලං ඇභිකතුමභනි, ලං ඔඵතුමභහ ලං රු ලං ථහනහඹතුමභහට ලං කිඹපු ලං

රුණ ලං භට ලං වරිඹටභ ලං ඇහුදණ් ලං නළවළ. ලං ඒ ලං නිහ ලං ඳළවළදලි ලං වුදණ් ලං
නළවළ. 

 
ගරු ඩේලිේ.ඩී.මේ. මවමනවිර කන මශතළ 
(ரண்நெறகு  டதறள்நோ.டி.வஜ. தெதணறத்ண) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

භහ ලං  ලංථහනහඹතුමභහද  ලං අධහනඹට ලං දඹොමු ලංදශේ, ලං  ලංහිළිතුමරු ලං
දදනදොට ලං ්රලසනඹ්  ලං වන් ලං යරහ ලං හිළිතුමය ලං ම්න්දන් ලං නළ් නේ ලං

ද් රුේ ලංන්න ලං අභහරු ලං දනහ ලංකිඹන ලං එයි. ලං ්රලසනඹ්  ලං වන් ලං
යරහ ලං උ් තයඹ ලං ම්න්දනෝ , ලං භහ ලං ටුතනහ ලං අදනක් ලං රු ලං
භන්ත්රීරුන්ට්  ලං ලංඅදඵෝධ ලංය ලංන්න ලංඳවසුයි ලංකිඹරහ. ලංනමු් , ලංරු ලං
ථහනහඹතුමභනි, ලං දරහ ලං හිළිඵ ලං ්රලසනඹක් ලං ිකදඵන ලං ඵ ලං භහ ලං

දන්නහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ , ලංදරහ ලංහිළිඵයි ලං්රලසනඹ ලංිකදඵන්දන්. ලංඑදවභ ලංනේ ලංඅඳට ලං
ද රහ ලංදීවේක ලංය ලංන්න ලංදනහ. ලංඊදේ ලංදනදේ්  ලංඳළඹක් ලංඳයක්කු ලං

දරහයි ලංඅදනකු්  ලංටයුතුමරට ලංගිදේ. 

දළන් ලංදදන ලංටඹ. 

 
 

 අමළතයලරුන්මේ වශ මන්ත්රීලරුන්මේ විමද් 
වස ළර  විවහතර 
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2.   ගරු එවහ. සී.  මුතුකුමළරණ මශතළ (ගරු ටී. රසජි ක ද 

මවොයිවළ මශතළ මලනුල ) 
      (ரண்நெறகு ஸ்.ெல. நைத்துகுர - ரண்நெறகு ரல. ஞ்ஜறத் 

 தெரய்ெர ெரர்தரக) 

      (The Hon. S.C. Mutukumarana on behalf of the Hon. T. 
Ranjith De Zoysa) 

  අග්රහභහතයතුමභහ ලං ව ලං ජහික ලං ්රිකඳ් ික ලං වහ ලං ුවේථි ලං ටයුතුම ලං
අභහතයතුමභහදන් ලංඇස ලං්රලසනඹ ලං- ලං(3): 

(අ) 2015 ලංජනහරි ලංසිට ලංදදළේඵවේ ලංදක්හ, 

 (i) යජදේ ලංභන්ත්රීරුන් ලංව ලං ලංඅභහතයරුන් ලංවබහගි ලංම ලං
ඇික ලංවිදමල ලංාචහය ලංායහ ලංදොඳභණද; 

 (ii) අග්රහභහතයයඹහද ලං ඇතුමශ්  ලං එභ ලං ාචහය ලං වහ ලං
වබහගි ලංම ලංඇික ලංභන්ත්රීරුන් ලංව ලං  ලංඅභහතයරුන් ලං
වුරුන්ද; 

 (iii) ාචහයඹ ලංයන ලංරද ලංයටල් ලංදවේද; 

 (iv) එභ ලංවිදමල ලංාචහයලින් ලංයහජහරි ලංවහ ලංදඳෞමලි ලං
ාචහය ලංදන් ලංදන් ලංලදඹන් ලංදවේද; 

 ඹන්න ලංඑතුමභහ ලංදභභ ලංබහට ලංදන්න්දනටුද? 
 

(ු) (i) අ ලං(i) ටු ලංවන් ලංාචහය ලං ලංවහ ලංයජදේ ලංනිරධහරින් ලං
වබහගි ලංම ලංිකදේද; 

 (ii) එදේ ලංනේ, ලංඑභ ලංනිරධහරින් ලංායහ ලංදොඳභණද; 
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 (iii) උක්ත ලං හරසීභහ ලං තුමශ ලං යජදේ ලං භන්ත්රීරුන් ලං ව ලං
අභහතයරුන් ලංවබහගි ලංම ලංඇික ලංවිදමල ලං ලංාචහයරට ලං
ළඹ ලංම ලංඇික ලංමුළු ලංමුදර ලංදොඳභණද; 

 ඹන්න්  ලංඑතුමභහ ලංදභභ ලංබහට ලංදන්න්දනටුද? 

(ඇ) දනො ලංඑදේ ලංනේ, ලංඒ ලංභන්ද? 
 

தற அமச்ெந்ம் வெற தகரள்மககள் ற்நம் 

ததரந்பரர அலுல்கள் அமச்ெந்ரணமக் வகட்ட 

றணர:  

(அ) ලං ලං 2015 ලංெணரற தரடக்கம் டிெம்தர் ம, 

 (i) அெரங்கத்றன் தரரளுன்ந உநப்தறணர்களும் 

அமச்ெர்களும் கனந்துதகரண்டுள்ப தபற 

ரட்டு றஜங்கபறன் ண்றக்மக ரது; 

 (ii) தற அமச்ெமநோம் உள்படங்கனரக வற்தடி 

றஜங்கபறல் கனந்துதகரண்டுள்ப தரரளு 

ன்ந உநப்தறணர்களும் அமச்ெர்களும் ரர்; 

 (iii) றஜம்தெய் ரடுகள் ரம; 

 (iv) வற்தடி தபறரட்டு றஜங்கபறல் கடம 

ற்நம் தறத்றவக றஜங்கள் ணறத்ணறரக 

ரம; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) அ ලං (i) ලං இல் குநறப்தறடப்தட்ட றஜங்கபறல் 

அெரங்க அலுனர்கள் தங்வகற்நள்பணர; 

 (ii) ஆதணறல் வற்தடி அலுனர்கபறன் 

ண்றக்மக ரது; 

 (iii) வற்தடி கரனப்தகுறக்குள் அெரங்கத்றன் 

தரரளுன்ந உநப்தறணர்களும் அமச்ெர்களும் 

கனந்துதகரண்டுள்ப தபறரட்டு றஜங்களுக் 

கரகச் தெனரகறநோள்ப தரத்ப் தத்தரமக 

ரது; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்வநல், ன்? 

 

 asked the  Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of foreign tours in which the 
Members of Parliament in the Government 

and Ministers have participated; 

 (ii) the names of the Members of Parliament 

and Ministers including the Prime Minister 
who have participated in the aforesaid tours; 

 (iii) the countries which they visited; and 

 (iv) out of the aforesaid foreign tours, separately 

the official and personal tours taken; ලං 

  during the period from January to 

December in the year 2015? 

(b) Will he also  inform this House- 

 (i) whether public officers have participated in 

the tours mentioned in    (a) (i); 

 (ii) if so, the number of aforesaid officers; and 

 (iii) the total expenditure borne for the foreign 

tours in which Members of Parliament 

representing the Government and Ministers 
have participated during the above period? 

 (c) If not, why? 
 

ගරු නිමරෝන් මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்நெறகு றவரன் ததவர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලං අග්රහභහතයතුමභහ ලං ව ලං ජහික ලං ්රිකඳ් ික ලං

වහ ලං ුවේථි ලං ටයුතුම ලං අභහතයතුමභහ ලං දනුදන් ලං භහ ලං එභ ලං ්රලසනඹට ලං

හිළිතුමය ලංවභළගත* යනහ. 
 

* වභළමම්වය මත තබන ද පිළිතුර  
* ெதரநடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) ලං (i)  යජදේ ලංභන්ත්රීරුන් ලං ලංවබහගි ලංවූ ලංවිදමල ලංාචහය ලංායහ ලං- ලං ලං16 

   යජදේ ලං අභහතයරුන් ලං වබහගි ලං වූ ලං විදමල ලං ාචහය ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
ායහ ලං- ලං86 

 (ii) ඇමුණුදභටු* ලංදක්හ ලංඇත. 

 (iii) ඇමුණුදභටු* ලංදක්හ ලංඇත. 

   (iv)                      යහජහරි ලංාචහය  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංදඳෞමලි ලං ලං ලං ලංාචහය 

   අභහතයරුන් ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං58  28 

   භන්ත්රීරුන්  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං16   ලං09 

( )ු (i) ඔ . 

 (ii) ඳණසතුමනයි ලං(53) 

   (iii) * අභහතයරුන් ලං වහ ලං - ලං රුහිඹල් ලං අසඑක් ලං මිකලිඹන ලං
අටසිඹඳණස ලං දදදවස ලං  ලං  ලං වඹසිඹ ලං ඳණසවතයයි ලං ලත ලං
දවඹයි. ලං(රු.81,852,654.10) 

  * ලං භන්ත්රීරුන් ලං වහ ලං - ලං රුහිඹල් ලං විසිව් මිකලිඹන ලං
එසිඹවතළිස ලංවඹදවස ලංවඹසිඹ ලං ලංිකසවතයයි ලංලත ලංඳණස ලං
තුමනයි. ලං(27,146,634.53) 

(ඇ) අදහශ ලංදනොද . 
 
 

මනොමරොච්ම ෝමල් සුනළමි නිලළව    මබදළ මනොදීම  
நுமச்வெரமன சுணரற வீடுகள் : தகறர்ந்பறக்கரம 

NOROCHCHOLAI TSUNAMI HOUSES: NON-DISTRIBUTION  

      819/‟16 

6.   ගරු බුද්ධික ඳතිසරණ මශතළ (ගරු එම්.එච්.එම්. වල්මළන් 

මශතළ මලනුල ) 
   (ரண்நெறகு நெத்றக தற - ரண்நெறகு ம்.ச்.ம். 

ெல்ரன் ெரர்தரக) 

     (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman )   

 සදමල ලංටයුතුම ලංඅභහතයතුමභහදන් ලංඇස ලං්රලසනඹ ලං- ලං(1): 

(අ) අේඳහය ලං දසත්රික්දේ, ලං සුනහමිකදඹන් ලං පීඩහට ලං ඳ්  ලං ජනතහ ලං
දනුදන් ලංදෞද ලංඅයහබිදේ ලංයහජය ලංදනොන ලංාවිධහනඹ ලං
අයමුදල් ලං ඹටද්  ලං අක්යඳ් තුම, ලං දනොදයොච්දචෝදල් ලං
ේභහනදේ ලංඉදයන ලංරද ලංනිහ ලංයහඳෘිකඹක් ලං්රිකරහ උන්ට ලං
දඵදහ ලං දීභට ලංදඳය ලංඅා ලං178/2008 ලං දයන ලංදශ්රේසඨහධියණඹ ලං

733 734 

————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  நூணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහවේලිදේන්තුම 

රඵහ ලංම්න් ලංනඩු ලංනිදඹෝඹක් ලංභත ලංනිහ ලංදඵදහදීභ ලංඅ් ටුටුන ලං
රද ලංඅතය, ලං ලං2009.12.02 ලංදන ලංරඵහ ලංම්න් ලංඉවත ලංනඩුද  ලං ලංතීන්ම් ලං
්රහලඹට ලංඳ් ය ලංය ලං6ට ලංළඩි ලංහරඹක් ලංත ලංම ලංඇත් , ලං
එභ ලං තීන්ම්ට ලං අනු ලං නිහ ලං දඵදහ ලං දීභ ලං සිම්ය ලං දනොභළික ලං
මදභන් ලං එභ ලං දමඳශ ලං ඳරිවයණඹට ලං නුසුම්සු ලං අන්දමිකන් ලං
ඳරිවහනිඹට ලං ඳ්  ලං ම ලං ඇික ලං ඵළවින් ලං එභ ලං නඩු ලං තීන්ම් ලං අනු ලං
ටයුතුම ලං කිරීභට ලං අේඳහය ලං දසත්රික් ලං දල්ේ/අක්යඳ් තුම ලං
්රහදමීයඹ ලං දල්ේ ලංදත ලංඋඳදදස ලං රඵහ ලං දදන්දන්ද ලං ඹන්න ලං
එතුමභහ ලංදභභ ලංබහට ලංදන්න්දනටුද? 

(ු) දනො ලංඑදේ ලංනේ, ලංඒ ලංභන්ද? ලං 
 

உள்ரட்டலுல்கள் அமச்ெமக் வகட்ட றணர :  

(அ) அம்தரமந ரட்டத்றல் சுணரறரல் தரறக்கப்தட்ட 

க்களுக்கரக ெவூற அவதறரறன் அெ ெரர்தற்ந 

அமப்ததரன்நறன் உறறன்கலழ் அக்கமப்தற்ந- 

நுமச்வெரமன கறரத்றல் றர்ரறக்கப்தட்ட வீட 

மப்நெக் கந்த்றட்டம் ன்ம ததநணர்களுக்கு 

தகறர்ந்பறக்கப்தட நைன்ணர் 178/2008ஆம் இனக்க 

நைமட உர்லறன்நத்றணரல் ங்கப்தட்ட க் 

குக் கட்டமபறன் வதரறல் வீடுகமபப் தகறர்ந்பறத்ல் 

இமடறநத்ப்தட்டவரடு, 2009.12.02ஆந் றகற 

ங்கற வற்தடி க்குத் லர்ப்நெ அநறறக்கப்தட்டு  

06 ந்டங்களுக்கு வற்தட்ட கரனம் கறந்துள்ப 

வதரறலும் அத்லர்ப்தறன்தடி வீடுகமபப் தகறர்ந் 

பறத்ல் இடம்ததநரமரல் வற்தடி ஆணங்கள் 

தரமணக்குப் ததரந்த்ற்ந மகறல் ெலறந்துள்ப 

மரல் அவ்க்குத் லர்ப்தறன் தறகரம் தெனரற்ந 

அம்தரமந ரட்டச் தெனரபர், அக்கமப்தற்ந 

தறவெ தெனரபந்க்கு ஆவனரெமண ங்குரர 

ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்வநல், ன்? 

 

 asked the Minister of Home Affairs: 

(a) A housing project funded by a non-governmental 

organization in Saudi Arabia for the Tsunami 
affected people in the Ampara District constructed 

at the Norochcholai village in Akkaraipattu was 
suspended on a Court Order bearing Number 
178/2008 delivered by the Supreme Court prior to 
houses being distributed amongst beneficiaries 
and though more than six years have lapsed since 
the delivery of the above judgment on 

02.12.2009, the houses have not been distributed 
in accordance with the said court order resulting 
in the entire property becoming uninhabitable and 
therefore will he inform this House whether he 
instructs the Ampara District Secretary/
Akkarapattu Divisional Secretary to act in 

accordance with the said court order?  

(b) If not, why?  
 

ගරු ලජිර අමේලර්ධන මශතළ  
(ரண்நெறகு  ஜற அவதர்ண) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං එභ ලං ්රලසනඹට ලං අදහශ ලං හිළිතුමය ලං භහ ලං

වභළගත* ලං ලංයනහ. 

* වභළමම්වය මත තබන ද පිළිතුර  
* ெதரநடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
(අ) අේඳහය ලංදසත්රික්දේ ලංසුනහමිකදඹන් ලංපීඩහට ලංඳ්  ලංජනතහ ලංදනුදන් ලං

දෞද ලං අයහබිදේ ලං යහජය ලං දනොන ලං ාවිධහනඹ ලං අයමුදල් ලං ඹටද්  ලං
අක්යඳ් තුම, ලං දනොදයොච්දචෝදල් ලං ේභහනදේ ලං නිහ ලං 500ක් ලං
්රිකරහ උන්ට ලංදඵදහ ලංදීභ ලංවහ ලංඉද ලංය ලංඇත. 

 දභභ ලංදනොදයොච්දචෝර ලංනිහ ලංදඹෝජනහ ලංක්රභඹ ලංතුමශ ලංඅනයහහමිකඹන් ලං
ඳදාචි ලං වුදවෝ  ලං දීකහපී ලං ේභහනදේ ලං ජී් න ලං සිාවර ලං දඵෞමධ ලං
ජනතහද  ලංමලි ලංඅයිිකහසිේ ලං දළඩි ලං දර ලංඩන ලං ඵ ලං දඳන්නුේ ලං
යමිකන් ලංදේ ලංේඵන්ධදඹන් ලංදශ්රේසඨහධියණදේ ලංඅා ලං178/2008 ලංදයන ලං
නඩු ලංදොනු ලංය ලංිකබුණි. 

 එභ ලංනඩු ලංේඵන්ධදඹන් ලංදශ්රේසඨහධියණඹ ලංරඵහ ලංම්න් ලංතීන්ම්ට ලංඅනු ලං
නිහ ලංදඵදහ ලංදීභ ලංඅ් ටුටුනු ලංරළබීඹ. 

 දදේ ලං දත් , ලං දභභ ලං නිහ ලං ඩිනමිකන් ලං ්රිකරහ උන්ට ලං දඵදහ ලං දීභ ලං
හිළිඵ ලං යජදේ ලං අධහනඹ ලංදඹොමු ලංම ලංඇික ලං අතය ලං ඒ ලං අනු ලං ජනහධිඳික ලං
හවේඹහරඹ ලං ව ලං අග්රහභහතය ලං හවේඹහරඹ ලං භඟින් ලං දේ ලං න ලං විට ලං
ඳරීක්ණඹක් ලං ඳ් න ලං අතය ලං එභ ලං ඳරීක්ණ ලං ටයුතුම ලං නිභ ලං වූ ලං ඳසු ලං
හිළිතුමරු ලංරඵහ ලංදීභට ලංඅලය ලංටයුතුම ලංසිම් ලංයන ලංඵ ලංදන්හ ලංසිටිමික. 

( )ු අදහශ ලංදනොද . 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සථහය ලං නිදඹෝ ලං 23(2) ලං ඹටද්  ලං ්රලසනඹ. ලං රු ලං දදන්ස ලං
ගුණවේධන ලංභන්ත්රීතුමභහ. 

හර ලංද රහ ලංඉිකරි ලංය ලංළනීභ ලංවහ ලංසථහය ලංනිදඹෝ ලං23(2) ලං

ඹටද්  ලං්රලසනඹ ලංභහ ලංදත ලංරඵහ ලංදී ලංිකදඵන ලංටවන ලංඅනු ලංඉදරිඳ්  ලං
යන්න ලං ලංකිඹහ ලංභහ ලංවිදලේදඹන්භ ලං ලංඉල්ලීභක් ලංයනහ. 

 
මඳෞද්ගලිකල  දෆනුම් දීමමන් ඇස ප්රහනය 

ணற அநறறத்ல் நன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

I 

ශ්රී සකළ ආයුර්මේද ධධ වසවහථළමේ අර්බුදය 
இனங்மக ஆநோர்வ ந்ந்துக் கூட்டுத்ரதண 

தந்க்கடி 
CRISIS IN SRI LANKA AYURVEDIC CORPORATION 

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்நெறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං 23(2) ලං සථහය ලං නිදඹෝඹ ලං ඹටද්  ලං

දභභ ලං්රලසනඹ ලංඉදරිඳ්  ලංකිරීභට ලංඅය ලංදීභ ලංේඵන්ධ ලංසතුමිකන්ත ලං
දනහ. 

ශ්රී ලං රාහ ලං ුයුවේද ද ලං ඖධ ලං ාසථහ ලං දමීයඹ ලං වදය ලං
ක්දේත්රඹට ලං ුයුවේද ද ලං දඵදව්  ලංනිසඳහදනඹ ලං ේඵන්ධ ලං දක්න්්රීඹ ලං

යහජය ලංාසථහයි. ලංදභභ ලංයහජය ලංාසථහ, ලං 

01.  එටු ලංබහඳික ලංවහ ලංශභනහහය ලංඅධයක්යඹහ ලංවිසින් ලංඳ් මේ ලං
302ට ලං ඉඩ ලං ිකබිඹදී ලං  ලං නීික ලං විදයෝධී ලං  ලං ඳ් මේ ලං  ලං 359ක් ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
කිරීභ, ලං  ලංදටන්ඩවේ ලංඳටිඳහටිදඹන් ලංඵළවළය ලංටයුතුම ලංයමිකන් ලං
අභහතයහාලදඹන් ලංඑන ලංරද ලංඅධයක්, ලංනිදඹෝජය ලංඅධයක් ලං
කිඹන ලං දදදදනහභ ලං දටන්ඩවේ ලං දොමිකටිදඹන් ලං ඉ්  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
කිරීභ ලං ළනි ලං අක්රමික ලං ඳරිඳහරනඹ ලං දවේතුමදන් ලං ුඹතනඹ ලං
ේපවේණදඹන්භ ලං අඩ ලං ඳණ ලං ම ලං ඇික ලං ඵ ලං රු ලං ඇභිකතුමභහ ලං
හිළින්දන්ද? 

735 736 

[රු ලංබුමධි ලංඳිකයණ ලංභවතහ] 



2016 ළප්තළේඵවේ ලං21 ලං 

 දේ ලංඅනු ලංඇික ලංවූ ලංෘ් තීඹ ලංමිකික ලංඋමදකෝණදේදී ලං ලංජහික ලං
දේ ලංාභඹ, ලංශ්රී ලංරාහ ලංනිදවස ලංදේ ලංාභඹ, ලංවිධහඹ ලං
නිරධහරි ලං ාභඹ, ලං සථහන ලං බහය ලං නිරධහරි ලං ාභඹ, ලං
ශභනහයණ ලං වහය ලං ාභඹ ලං දන ලං ගිඹ ලං ළඩ ලං
හිළිදශට ලංඅනු ලංවදසිදේ ලංළප්තළේඵවේ ලං15න ලංදහ ලංවේභහන්ත ලං
ලහරහ ලංහ ලංදළමුහ. ලංදභභ ලංවේභහන්ත ලංලහරහ ලංනළත ලංඊදේ ලං
විෘත ලං වුණු ලං ඵ ලං ්රහල ලං ශද, ලං දේ ලං දනර ලං එභ ලං
වේභහන්තලහරහද  ලං ඳහඩු ලං රුහිඹල් ලං රක් ලං 80ක් ලං ඳභණ ලං
නහ. ලං 

02.  එටු ලං දේ ලං වහ ලං ෘ් තීඹ ලං ාේ ලං අණ්ඩ ලං දන ලං ඹන ලං
උමදකෝණදඹන් ලංඉල්රහ ලංසිටින ලංඳරිද ඹවඳ්  ලංහවේඹක්භ ලං
ඳහරනඹක් ලංඇික ලංකිරීභ ලං වහ ලං වේතභහන ලං ඳහරඹන් ලංඉ්  ලං
කිරීභට ලංටයුතුම ලංදොට ලංාසථහ ලංසුරැකීභට ලංරු ලංඇභිකතුමභහ ලං
ටයුතුම ලංයන්දන්ද? 

 දභොද, ලං බහණ්ඩහහයදේ ලං නිදඹෝජිතඹන් ලං අධයක් ලං
භණ්ඩරඹට ලංඑන්දන් ලංනළවළ. ලංලින් ලංවන් ලංශ ලංනිරධහරි ලං
දදදදනහභ ලංඅධයක් ලංභණ්ඩරදඹන් ලංඉ්  ලංයරහ ලංිකදඵනහ. ලං 

 අහන ලංලදඹන් ලංදේ ලංරුණ ලංළන්  ලංභභ ලංවන් ලංයන්න ලං
ළභළිකයි. ලං  ලං උස ලං නිරතර ලං හිළිඵ ලං හය ලං බහ ලං ද ලං දේ ලං
ුඹත ලංනදේ ලං ්රධහනිඹහද  ලං ඳ් මභ ලං අනුභත ලං යරහ ලං නළවළ, ලං
රු ලං ථහනහඹතුමභනි. ලං ඒ ලං නිහ ලං රු ලං ඇභිකතුමභහද  ලං
අධහනඹ ලංදේ ලංවහ ලංදඹොමු ලංය ලංදේ ලංයදට් ලංවදයරු ලංදවස ලං
ණනක් ලං දඵදව්  ලං න්නහ ලං දභභ ලං ුඹතනඹ ලං ුයක්හ ලං
කිරීභට ලං අදහශ ලං දනසේ ලං අධයක් ලං භණ්ඩරඹ ලංභඟින් ලංසිම් ලං
යරහ ලං නිළයද ලං ඳහරන ලං තන්ත්රඹක් ලං ඇික ලං කිරීභට ලං ටයුතුම ලං
යන්දන්ද? 

 
ගරු (වලදය) රළජිත මව නළර කන මශතළ  
(ரண்நெறகு (மத்ற கனரறற) ரஜற வெணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)  

දභභ ලං්රලසනඹ ලංඉදරිඳ්  ලංකිරීභ ලංහිළිඵ ලංරු ලංදදන්ස ලංගුණවේධන ලං
භන්ත්රීතුමභහට ලං භභ ලං දඵොදවොභ ලං සතුමිකන්ත ලං නහ. ලං දේ ලං

ේඵන්ධදඹන් ලං ටික් ලං ථහ ලං යන්න ලං ිකබුණහ ලං නේ, ලං මීට්  ලං ඩහ ලං
දවොට ලං දේ ලං රු ලං බහට ලං තය ලං ත් ් ඹ ලං ඳළවළදලි ලං යන්න ලං
ිකබුණහ. ලං 

දදේ ලංදත්  ලංභභ ලංඑතුමභහද  ලං්රලසනඹට ලංඋ් තයඹ ලංදදන්නේ. 

01.  නළත. 

 ශ්රී ලං රාහ ලං ුයුවේද ද ලං ඖධ ලං ාසථහද  ලං ටයුතුම ලං
ේපවේණදඹන් ලංඅඩ ලංඳණ ලංම ලංදනොභළික ලංඅතය, ලං2016.09.20 ලංදන ලං
සිට ලංුඹතනඹ ලංනළත ලංනිසඳහදන ලංටයුතුම ලංවහ ලංවිෘත ලංශ ලං
අතය, ලං නිසඳහදන ලං ටයුතුම ලං සිම් ලං යමිකන් ලං ඳතී. ලං අිකරු ලං
ජනහධිඳිකතුමභහ ලංවිසින් ලං2015.12.28 ලංන ලංදන ලංවිෘත ලංයන ලංරද ලං
න ලං ලහහය ලං නිසඳහදනහහයදේ ලං දේඹ ලං වහ ලං දේදේ ලං
අතයලයතහ ලං භත ලං දොන්ත්රහ්  ලං ඳදනභ ලං භත ලං දේයින් ලං
ඵහ ලංළනීභ ලංසිම් ලංය ලංඇත. 

 දටන්ඩවේ ලං ඳටිඳහටිදඹන් ලං ඵළවළය ලං ්රේඳහදන ලං ටයුතුම ලං සිම් ලං
ය ලංදනොභළික ලංඅතය, ලංදෞය, ලංදඳෝණ ලංවහ ලංදමීයඹ ලංවදය ලං
අභහතයහාලදේ ලං දල්ේ ලං විසින් ලං 2016.02.10 ලං දනළික ලං ඳ්  ලං
යන ලං රද ලං ්රේඳහදන ලං භණ්ඩරඹක් ලං භඟින් ලං ්රේඳහදන ලං
ටයුතුම ලංසිම් ලංයනු ලංරළදේ. 

 භභ ලං දභටුදී ලං කිඹන්න ලං ඕනෆ, ලං සිඹලුභ ලං දමල් ලං යරහ ලං
ිකදඵන්දන් ලංඅභහතයහාලදේ ලංදටන්ඩවේ ලංභණ්ඩරඹ ලංභඟිනුයි. ලංඒ ලං
විතයක් ලං දනොදයි, ලං රුහිඹල් ලං රක් ලං දදවභහයක් ලං දක්හ ලං
බහණ්ඩ ලං මිකරදී ලං ළනීභ ලං වහ ලං බහඳිකයඹහට ලං ඵරඹ ලං
ිකදඵනහ. ලං නමු්  ලං අද ලං නතුමරු්  ලං බහඳිකයඹහ ලං තභහද  ලං
ඵරතර ලං ඳහවිච්චි ලංයරහ ලංනළවළ. ලංරුහිඹල් ලංරක් ලංදදවභහය ලං
දක්හ ලං වූ ලං බහණ්ඩ ලංමිකරදී ලංදන ලංිකදඵන්දන් ලං අභහතයහාලදේ ලං

දටන්ඩවේ ලං භණ්ඩරඹ ලං භඟින්. ලං  ලං ඒ ලං නිහ ලං එභ ලං හයණඹ ලං
අතයඹයි. 

02. නිරධහරින් ලංඉ්  ලංකිරීභක් ලංසිම් ලංදනොදදවේ. 

 වේතභහන ලංඳහරඹන් ලංශ්රී ලංරාහ ලං යුවේද ද ලංඖධ ලංාසථහද  ලං
ඳරිඳහරන ලංවහ ලංදභදවයුේ ලංටයුතුම ලංුඹතනදේ ලංාවේධනඹ ලං
න ලංඳරිද ලංයදන ලංඹන ලංනිරධහරින් ලංන ලංඅතය, ලංඔවුන් ලංඉ්  ලං
කිරීභ ලං වහ ලං ්රභහණ්  ලං දචෝදනහ ලං  ලං ඉදරිඳ්  ලං  ලංම ලං දනොභළික ලං
ඵළවින් ලංකිසිම් ලංඅදඹකු ලංඉ්  ලංකිරීභට ලංටයුතුම ලංය ලංදනොභළත. ලං
වේතභහන ලං ඳහරන ලං අධිහරිඹ ලං දේඹට ලං ඳළමිකණීදභන් ලං ඳසු ලං
නිසඳහදනදේ ලංව ලංඅදශවිදේ ලං්රිකඹ ලංඳවත ලංඳරිද ලංසිම්ද . 

 රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං 2014 ලං දවේ ලං නිසඳහදන ලං හිරිළඹ ලං
රුහිඹල් ලංමිකලිඹන ලං270.21ක් ලංිකදඵනහ. ලං ලං 

 2013 ලං වේදේ ලං නිසඳහදන ලං හිරිළඹ ලං රුහිඹල් ලං මිකලිඹන ලං
282.32ක් ලංිකබිරහ ලංිකදඵනහ. ලංඒ ලංඅනු, ලං2014 ලංවේදේදී ලංදේ ලං
නිසඳහදන ලංහිරිළඹ ලංරුහිඹල් ලංමිකලිඹන ලං12.11කින් ලංඅඩු ලංදරහ ලං
ිකදඵනහ. ලං 

 ඒ ලං හද භ ලං 2015දී ලං නිසඳහදන ලං හිරිළඹ ලං රුහිඹල් ලං මිකලිඹන ලං
291.08 ලං දක්හ ලං ළඩි ලං දරහ ලං ිකදඵනහ. ලං ඒ ලං අනු, ලං 2013 ලං
වේදේදී ලං ිකබ ලං ්රභහණඹට්  ලං ඩහ ලං ළඩි ලං ්රභහණඹකින් ලං
නිසඳහදන ලංහිරිළඹ ලංළඩි ලංදරහ ලංිකදඵනහ. ලං ලංඑතදොට ලං2015 ලං
වේදේ ලං නිසඳහදන ලංදේ ලං ළඩිමභ ලං රුහිඹල් ලං මිකලිඹන ලං 20.87ක් ලං
නහ. 

 2015 ලංවේදේ ලංමුල් ලංභහ ලංඳදවේදී ලංනිසඳහදන ලංහිරිළඹ ලංරුහිඹල් ලං
මිකලිඹන ලං 104.70යි. ලං නමු්  ලං 2016 ලං වේදේ ලං මුල් ලං භහ ලං 5දී ලං
නිසඳහදන ලං හිරිළඹ ලං රුහිඹල් ලං මිකලිඹන ලං 141.57ක් ලං නහ. ලං ඒ ලං
කිඹන්දන් ලංරුහිඹල් ලංමිකලිඹන ලං36.87කින් ලංළඩිම ලංිකදඵනහ. ලංඒ ලං
අනු ලං ලංසිඹඹට ලං35ට ලංළඩි ලං්රභහණඹ ලංනිසඳහදන ලං්රිකඹක් ලං
රඵහ ලංදන ලංිකදඵනහ. 

 රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංඅරිසට, ලං , ලංක්හත,වතර, ලංසියප් ලං
හද  ලංඒහ ලංදභටු ලංිකදඵනහ. ලං 2013 ලංවේදේදී ලංඑකී ලංඖධ ලං
513,719ක් ලංනිසඳහදනඹ ලංය ලංිකදඵනහ. ලං 2014 ලංවේඹ ලංන ලං
විට ලංඒ ලං්රභහණඹ ලං435,096ට ලංඅඩු ලංදරහ ලංිකදඵනහ. ලංනමු්  ලං
න ලංඳහරන ලංඅධිහරිඹ ලංඹටද්  ලං2015 ලංවේදේදී ලං530,839ක් ලං
දක්හ ලංඖධ ලංනිසඳහදනඹ ලංළඩි ලංදරහ ලංිකදඵනහ. ලංඒ ලංහද භ ලං
චවේණ, ලං ල්, ලං දල්ඳ,ය,ිකක්හ,ගුගුල් ලං කිඹන ලං ඖධ ලං
2013 ලංවේදේදී ලං ලංකිදරෝග්රෆේ ලං ලං70,914ක් ලංනිසඳහදනඹ ලංයරහ ලං
ිකදඵනහ. ලං ලංනමු්  ලං2014 ලංවේදේදී ලංඒ ලං්රභහණඹ ලංකිදරෝග්රෆේ ලං
59,948ට ලං ඩහ ලං ළටී ලං ිකදඵනහ. ලං 2015 ලං වේදේ ලං දී ලං ලං
කිදරෝග්රෆේ ලං 65,670 ලං දක්හ ලං වේධනඹ ලං දරහ ලං ිකදඵනහ. ලං ඒ ලං
කිඹන්දන් ලං වළභ ලං ඳළ් දතන්භ ලං ඵළලුදෝ  ලං වේධනඹක් ලං
ිකදඵනහ. ලං ඒ ලං ඇරුණුදොට ලං  ලං 2014 ලං වේදේ ලං යහජය ලං වහ ලං
දඳෞමලි ලංඅාලඹ ලංඹන ලංදදටභ ලංයන ලංරද ලංඅදශවි ලං්රිකඹ ලං
රුහිඹල් ලංමිකලිඹන ලං444.94ක් ලංනහ. 

 2015 වේදේදී ලංඑභ ලං්රභහණඹ ලං ලංමිකලිඹන ලං  ලං527. ලං 22ක් ලංදන ලං
තුමරු ලං ළඩි ලං දරහ ලං ිකදඵනහ. ලං අදරවිදේ ලං ළඩිමභ ලං මිකලිඹන ලං
82.28 ලං යි. ලං දේ ලං භහ ලං වතදවේ ලං  ලං  ලං ්රිකඹ ලං  ලං ් දතෝ , ලං 2015 ලං
ජනහරි ලංසිට ලං ලංඅප්රිදඹල් ලංදක්හ ලං ලංඅදරවිදඹන් ලංරළබ ලංුදහඹභ ලං
රුහිඹල් ලං  ලං මිකලිඹන ලං 153.37යි. ලං එඹ ලං  ලං 2016 ලං අප්රිදඹල් ලං භහඹ ලං
නවිට ලංරුහිඹල් ලංමිකලිඹන ලං193.44 ලංදක්හ ලංළඩි ලංම ලංිකදඵනහ. ලං ලං
විෘත ලං දදශදඳොශ ලං ඉරක් ලං ය ලං ්  ලං  ලං න ලං ලහහය ලං
නිසඳහදනහහයඹක් ලං28.12.2015 ලංදන ලං ලංවිෘත ලංශහ. ලංනිසඳහදන ලං
ඖධ ලං අදරවිඹ ලං වහ ලං අලුදතන් ලං ඹහඳනඹ, ලං භහතය, ලං
දඵොරැල්ර ලංුයුවේද ද ලංදයෝවල් ලංඳරිශ්රදේ ලංන ලංදදශළල් ලං ලං
විෘත ලංය ලංිකදඵනහ. ලං 

  ඒ ලංවිතයක් ලංදනොදයි. ලංදභටු ලංිකදඵන ලංෘ් තීඹ ලංමිකික ලංළන ලං ලං
භභ ලංකිඹන්න ලං  ලං ඕනෆ. ලං ඳශමුන ලං යට ලං දනොදයි ලං දභදවභ ලං
බහඳිකරුන් ලංඅයින් ලංයන්න ලංවළම්ද . ලංිකස ලංයල්ලිඹළමද ලං
භළිකතුමභහ ලං දභභ ලං අභහතයහාලඹ ලං බහය ලං සිටි ලංහරදේ ලං එතුමභහ ලං
ඳරිඳහරන ලං නිරධහරිඹකු ලං බහඳිකයඹහ ලං දර ලං ඳ් ශහ. ලං ඒ ලං
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දරහද  ලං  ලං එතුමභහට ලං ඳවය ලං දී ලං ඳන්නහ ලං දළමුහ. ලං ඊශඟට, ලං
හඹක්හය ලං ජඹවේධන ලං කිඹරහ ලං General Manager 
දදනක් ලං ටුටිඹහ. ලං එතුමභහ්  ලං ඳරිඳහරන ලං නිරධහරිදඹක්. ලං
එතුමභහට ලං වරහ, ලං ඳවයදීරහ, ලං තුමහර ලං යරහ ලං ඳශහ ලං වළරිඹහ. ලං
ාදොඩවිර ලංඋහවිදේ ලංතභ ලංඒ ලංනඩු ලංිකදඵනහ. ලංතුමන්න ලං
යට ලං ලංරාහ ලංයහදොඩ ලංදභදනවිඹ ලංකිඹන ලංHR Manager 
දදනක් ලං ටුටිඹහ. ලං දේ ලං HR Manager ලං ් ද්  ලං හලින්ද ලං
දහනහඹ ලංභළිකතුමභහ. ලං ලංදයෝටුත ලංඅදේගුණවේධන ලංභළිකතුමභහ ලං
කිඹරහ ලං තභයි ලං ් ද් . ලං ඒහ ලං ළන ලංල්ඳනහ ලංයරහ ලං භට්  ලං
ිකබුණහ, ලං දේ ලං  ලං අඹ ලං දදොට්ට ලං දභන්න. ලං භභ ලං භළදව්  ලං දරහ ලං ලං
කි හ, ලං"අටුා ලංමිකනිසුන්ට ලංයදය ලංයන්න ලංඑඳහ ලං"කිඹරහ. ලං
භභ ලං ඇහුහ, ලං "යහජහරිදේ ලං ළයද ලං ිකදඵනහද?" ලං කිඹරහ. ලං
යහජහරිදේ ලංළරැද ලංනළවළ, ලංදමලඳහරන ලංළරැමදක් ලංිකබුදණ්. ලං
දේ ලං අලුදතන් ලංුපු ලංුණ්ඩුක් ලංකි හ. ලං භභ ලංකි හ, ලං අලු්  ලං
ුණ්ඩුක් ලං හඹ ලංකිඹරහ ලංඑදවභ ලංමිකනිසුන් ලංදදොට්ට ලංදභන්න ලං
ඵළවළ, ලංඒට ලංදනොදයි ලංඅහි ලංඹව ලංඳහරනඹක් ලංවළම්ද , ලංවහභ ලං
ඇතුමශට ලං න්න ලං කිඹරහ. ලං අහි ලං  ලං ඒ ලං හද  ලං තුමට්ටු ලං දදදක් ලං
දමලඳහරනඹ ලං යන්දන් ලං නළවළ. ලං එදවභ ලං නේ ලං අහිට්  ලං
ිකබුණහ, ලංදයෝටුත ලංකිඹරහ ලං් ද් , ලංටුටපු ලංහලින්ද ලංඇභිකතුමභහ ලං
රැකිඹහ ලංම්න්දන් ලංකිඹරහ ලංදේ ලංඅඹ ලං ලංඅල්රරහ ලංදදොට්ට ලංදහන්න. ලං
අහි ලංඑදවභ ලංදශේ ලංනළවළ, ලංනළත ලංයක්හ ලංම්න්නහ. ලං 

 දේ ලංදොල්රන් ලංඳරිඳහරනඹ ලංඅතට ලංඅයදන ලංටයුතුම ලංයන්න ලං
වදනහ. ලං දළන් ලං  ලං ඇවි්  ලං භහ්  ලං එක් ලං ථහ ලං ශහ, ලං කිසිභ ලං
ෘ් තීඹ ලං ඉල්ලීභක් ලං නළවළ. ලං සිරිනහල් ලං ද ලං භළල් ලං භළිකතුමභහ්  ලං ලං
හච්ඡහට ලං ුහ. ලං එතුමභහ ලං  ලං අන්ිකභට ලං ඇහුහ, ලං "්රිකඹක් ලං
නළවළ, ලං ඩහදන ලං ළටිරහඹ ලං කිඹරහ ලං තමුන්නහන්දේරහ ලං
කි හ ලං දන්ද?" ලංකිඹරහ. ලං "දළන් ලං ඵරනදොට ලං ෆභ ලං දදඹභ ලං
්රිකඹක් ලං දන් ලං ිකදඵන්දන්" ලං කිඹරහ ලං එතුමභහ ලං කි හ. ලං දේ ලං
ිකදඵන්දන් ලං Marketing Report එ, ලං දේ ලං Marketing 
Report එ ලංඅනු ලංඵළලුහභ්  ලංිකදඵන්දන් ලං්රිකඹක් ලංකිඹරහ ලං
සිරිනහල් ලං ද ලං භළල් ලං භළිකතුමභහ ලංකි හ, ලං "අද ලං බහඳිකරුන් ලංකී ලං
දදනහටද ලං්රිකඹක් ලංරඵහ ලංදදන්නට ලංපුළුන්? ලංදන ලංතළන්ර ලං
ත් ් ඹ්  ලංඅහි ලංදළ ලංිකදඵනහ. ලංදන්  ලං්රලසන ලංිකදඵනහ ලං
නේ ලංදේ ලංඇභිකතුමභහ්  ලං ලංඑක් ලංථහ ලංයන්න" ලංකිඹරහ ලංකි හ. ලං
දරසලි ලංදමද න්ද්ර ලංභළිකතුමභහ ලංශට ලංගිඹහ. ලංඑතුමභහ ලංථහ ලංයරහ ලං
අන්ිකභට ලංඳන්නහ ලං් තහ. ලංදභොනහද ලංදේ ලංථහ ලංයන්දන් ලං
කිඹරහ ලංඇහුහ. ලංඊට ලංඳසදේ ලංගිඹහ, ලංජනතහ ලංවිමුක්ික ලංදඳයමුණ ලං
වමු ලංදන්න. ලංගිටුන් ලංඑතළන ලංටුටිඹහ. ලංදළන් ලංදඳොම් ලංවිඳක්ඹ ලංවමු ලං
දන්න ලං ගිටුන් ලං ිකදඵනහ. ලං දේ ලං එක්තයහ ලං දමලඳහරන ලං
කුභන්ත්රණඹක්. ලංඅදනක් ලංඑ, ලං දේහ ලං  ලං්රිකඹ ලං  ලංනුරුසන ලං
ට්ටිඹ ලං දන ලං ඹන ලං ළඩ ලං හිළිදශල්. ලං දේද ලං ඇ් ත ලං
ත් ් ඹ ලංළන ලංභට ලංත ලංහුක් ලංදමල් ලංකිඹන්න ලංපුළුන්. ලං 

 රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං දේ ලං තමුන්නහන්දේද  ලං හිඹහ ලං වදපු ලං ලං
ාසථහ. ලංතමුන්නහන්දේද  ලංහිඹහ ලංවදපු ලංධීය ලංාසථහ ලංඑදහ ලං
අහි ලං ලංරැඵරහ ලං් තහ. ලංභත ලංිකඹහ ලංන්න. ලංඅද ලංදේ්  ලංභට ලං
බහ ලංය ලංදීරහ ලංිකදඵනහ. ලං  ලංඅහි ලංඉතහ ලංදවො ලංදයුණු ලං ලංත් ් ඹට ලං
ඳ්  ලංයනහ. ලංනමන ලං  ලංතහදල් ලං  ලංාවේධන ලංළඩ ලංහිළිදශක් ලං
ඇික ලං යනහ. ලං තමුන්නහන්දේද  ලං හිඹහ ලං දේහ ලං වළම්ද  ලං
ය.ඇන්.පී ලංුණ්ඩුක් ලංඹටද්  ලංඵ්  ලංභත ලංිකඹහ ලංන්න. ලංඑභ ලං
නිහ ලංදභඹ ලංඑක්්  ලංජහික ලංඳක්ඹ ලංතුමශ ලංවදපු ලංාසථහක්. ලං
දභඹ ලං අහි ලං ඉතහභ් භ ලං දවො ලං ත් ් ඹට ලං දදනනහ. ලං
ඩහප්ඳල්හරීන් ලං කිටුඳ ලං දදදනක් ලං තභයි ලං දේහ ලං
යන්දන්. ලං අද ලං දේඹන්දන් ලං බහඹයි ලං  ලං ළඩ. ලං බහඹයි ලං
ඉිකරි ලංදරහ ලංිකදඵන්දන්. ලං 

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்நெறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලං- 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අහි ලං දේ ලං ළන ලං ඊදේ්  ලං  ලං විහද ලං ශහ. ලං ඊදේ්  ලං දේ ලං ළන ලං ථහ ලං
ශහ. ලංරු ලංදදන්ස ලං ගුණවේධන ලංභන්ත්රිතුමභහ ලං ඊදේ්  ලං  ලංහුක් ලංදරහ ලං
දේ ලං ළන ලං ථහ ලං ශහ ලං භට ලං භතයි. ලං දේ ලං ළන ලං දළන් ලං  ලං විහදඹක් ලං

යන්න ලංඉඩ ලංදදන්න ලංඵළවළ. ලංබහද  ලංළඩ ලංටයුතුම ලංඳළඹ ලංඑවභහයක් ලං
්රභහද ලංදරහ ලංිකදඵනහ. ලං 

 
ගරු ක්ෂහමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Speaker, we have to move on to the Public 
Business. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes. 

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்நெறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ලංථහනහඹතුමභනි, 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊදේ්  ලං අහි ලං දේ ලං ්රලසනඹ ලංේඵන්ධදඹන් ලං  ලං දරහ ලං ත ලංශහ. ලං
[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංHon. Minister, please pay your attention to this. 

So, shall we move on to  next Item? 

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்நெறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං ශ්රී ලං රාහ ලං ුයුවේද ද ලං ාසථහද  ලං ලං

විධහඹ ලං නිරධහරින්ද  ලං ාභදේ ලං බහඳිකතුමභහ ලං ශ්රී ලං රාහ ලං
ුයුදවේද ද ලං ාසථහ ලං හිළිඵ ලං දෝප් ලංමිකටුද  ලං බහඳික, ලං සුනිල් ලං

වඳුන්දන් ික ලංභළිකතුමභහ ලංඅභතන ලංරද ලංලිහිඹ ලං ලංභභ වභළගත* ලංයනහ. ලං ලං

ඒ ලං ළන ලංරු ලංඇභිකතුමභහ් , ලංදෝප් ලංමිකටු්  ලංටයුතුම ලංයයි ලංකිඹහ ලං
ඵරහදඳොදයෝ තුම ලංදනහ. ලං 
 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Next, Hon. Douglas Devananda.  

Before you start, I would like to draw your attention 
to the fact that a matter like this can be raised under Oral 

Answers to Questions, rather than raising it under 

Standing Order 23 (2). So, I would like to request you to 

look at that in the future. 

739 740 

[රු ලං(වදය) ලංයහජිත ලංදේනහය් න ලංභවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  நூணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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II 
 

මදමෂ අධයළඳන කළඳ පිහිටුවීම 
றழ்க் கல்ற னங்கமபத் ரதறத்ல் 

ESTABLISHMENT OF TAMIL EDUCATION ZONES 
 

ගරු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்நெறகு டக்பஸ் வரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌ ெதரரகர் அர்கவப, தகௌ கல்ற அமச்ெர் 

அக்கறன றரஜ் கரரறெம் அர்கபறடம் ணது றணரமக் 

வகட்க அநறத்ற்கு உங்களுக்கு ன்நற கூநகறவநன். 

தகௌ கல்ற அமச்ெர் அர்கபறடம் றறல் வகள்றகமப 

ழுப்நெகறன்நததரழுது, அர் அற்கரண தறமன ன்நமட 

இரஜரங்க  அமச்ெந்க்கூடரக றறல் ங்க நைற்தடும 

வற்ததுடன், அந்க்கும் ரன் ன்நற 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்வநன்.  

நுதலிர ரட்டத்றல் நுதலிர , யற்நன், 

யங்குரங்தகத், தகரத்மன, னப்தமண ஆகற ந்து கல்ற 

னங்கள் உள்பண. இந் ரட்டத்றலுள்ப றழ்ப் 

தரடெரமனகமபப் ததரநத்மறல் நுதலிரறல் 116, 

யட்டணறல் 106, னப்தமணறல் 26, தகரத்மனறல் 37, 

யங்குரங்தகத்றல் 11 ன்ந மகறல் தரத்ரக 296 

தரடெரமனகள் உள்பண. நுதலிர ற்நம் யற்நமணப் 

ததரநத்மறல் 222 றழ் தரறநனப் தரடெரமனகள் 

உள்பண. இவ்றந் னங்கபறலும் ெறங்கப தரறநனப் 

தரடெரமனகள் சுரர்  75 மறவனவ உள்பண. இந் 

றமனறல் நுதலிர கல்ற னத்றல் ெறங்கப 

தரறநனரண கல்றப் தறப்தரபரறன் கலரண றர்ரகம் 

மடததநரகவும் யற்நன் கல்ற னத்றல் றல்னர 

எந்வ அப்தறம கறத்து  ந்ரகவும் அங்குள்ப 

க்கள் தரறறக்கறன்நணர். வற்தடி ரட்டத்றல் அமணத்து 

கல்றெரர் றடங்களும் ெறங்கப தரறநனவ 

இடம்ததநரகவும் றழ் தரறநனப் தரடெரமனகளுக்குச் 

ெறங்கப தரறநனரண தறப்தரபர்களும் ஆெறரற 

ஆவனரெகர்களும் தென்ந வற்தரர்ம தெய்கறன்ந றமன 

உந்ரகறறந்ப்தரகவும் வலும் தரறந்கறநது . இவ்ரந 

தரற நெரறர அறகரரறகள் தெற்தடுகறன்ந றமனறல் 

அப்தகுறறல் றழ் தரறநன ரர்கபறன் கல்ற 

றமனம வம்தடுத் இனரறந்ப்தரக அப்தகுற கல்றெரர் 

ெநகத்றணர் டுத்துக்கரட்டுகறன்நணர்.  

குநறத் எந் தரறநனப் தரடெரமனகள் அறகம் 

கரப்தடுகறன்ந கல்ற னத்றல் அந் தரறநனரக 

றந்ரகக் கடமகமப ஆற்நக்கூடி ற்தரடுகள் 

வற்தகரள்பப்தடுநடரகவ அப்தரடெரமனகபறன் 

நனரண வரக்கங்கமப நைழுமரக அமட நைடிநோம். து 

ரட்டின் இனெக் கல்றக் தகரள்மகம து ரரக்கர் 

அமணந்ம் ததற்நக்தகரள்பக்கூடி மகறல் ற்தரடுகள் 

வற்தகரள்பப்தடுது அெறரகும். அந் மகறல், - 

நுதலிர ற்நம் யற்நன் தகுறகபறல்  றழ்க் கல்ற 

னங்கமப ற்தடுத் டடிக்மக டுக்கநைடிநோர?  

வற்தடி ணது வகள்றக்கரண தறமனநோம், டுக்கப்தடக் 

கூடி டடிக்மககள் தரடர்தரண றபக்கத்மநோம் தகப 

அமச்ெர் அர்கள் ந்ரதண றர்தரர்க்கறவநன். 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, are you going to reply now? 

ගරු අිර විරළේ කළරියලවම් මශතළ 
(ரண்நெறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං ඒ ලං ේඵන්ධදඹන් ලං දළන් ලං ළට් ලං

නිද දනඹක් ලංඳශ ලංයරහ ලංිකදඵනහ. ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභහද  ලං්රලසනඹට ලං
අධයහඳන ලංයහජය ලංඇභිකතුමභහ ලංහිළිතුමරු ලංරඵහ ලංදදයි. ලං 

 

ගරු වී. එවහ. රළධක්රිහනන් මශතළ (අධයළඳන රළජය 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு வீ.ஸ். இரரகறந்ஷ்ன் - கல்ற இரஜரங்க 

அமச்ெர்)  

(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of 

Education) 
றவெடரக, தகௌ டக்பஸ் வரணந்ர அர்கள் 

ரங்கள் வகட்கவண்டிமக் வகட்கறன்நரர். றகவும் 

ெந்வரெம்! து ப்தடிறந்ந்ரலும், நுதலிர ரட்டத்றல் 

ற்வதரது 5 கல்ற னங்கள் இந்க்கறன்நண. 

யங்குரங்தகத்ம னத்றல் 57 ெறங்கப தரறநனரண 

தரடெரமனகளும், 12 றழ் தரறநனரண தரடெரமனகளும் 

இந்க்கறன்நண. யற்நன் னத்றல் 36 ெறங்கப 

தரறநனரண தரடெரமனகளும், 113 றழ் தரறநனரண 

தரடெரமனகளும்  இந்க்கறன்நண. தகரத்மன னத்றல் 43 

ெறங்கப தரறநனரண தரடெரமனகளும் 42 றழ் 

தரறநனரண தரடெரமனகளும் இந்க்கறன்நண. நுதலிர 

னத்றல் 32 ெறங்கப தரறநனரண தரடெரமனகளும் 124 

றழ் தரறநனரண தரடெரமனகளும் இந்க்கறன்நண. 

னப்தமண னத்றல் 60 ெறங்கப தரறநனரண 

தரடெரமனகளும் 29 றழ் தரறநனரண தரடெரமனகளும் 

இந்க்கறன்நண. இப்தடிரக அங்கு தரத்ம் 228 ெறங்கப 

தரறநன தரடெரமனகளும் 320 றழ் தரறநன 

தரடெரமனகளும் இந்க்கறன்நண.  

அெ கல்ற லபமப்நெ டடிக்மகறநள் கல்ற 

நைகரமத்துத்மப் நெற அடகுநைமநநோடன் வற்தகரள்ப 

வண்டுதன்தது உநறப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. அன்தடி, 

ரகர கல்றக் கட்டமப்மத றர்ெறத்து றர்கரனத்றல் 

கல்ற னங்கபறன் ண்றக்மகம றரறவுதடுத்க்கூடி 

டடிக்மககமப  வற்தகரள்ற்குத் 

றட்டறடப்தட்டுள்பது. இப்ததரழுது நைழு இனங்மகறலும் 98 

கல்ற னங்கள் இந்க்கறன்நண. நெற லபமப்தறன் நனரக 

150 மக்கும் அன் ண்றக்மக அறகரறத்துச் 

தெல்ற்கரண டடிக்மக டுக்கப்தட்டு ந்கறன்நது. 

அப்வதரது இந் னங்கபறநமட ண்றக்மகநோம் 

அறகரறக்குதன்தம ரன் இந் வத்றவன 

தரறறத்துக்தகரள்ப றந்ம்நெகறன்வநன்.  

அவவதரன, நுதலிர ரட்டத்றற்குத் வமரண 

கல்ற னங்கமப நேவகரப அமறன்தடி லண்டும் அமக்க 

நைடிநோம். யற்நன் ற்நம் நுதலிர னங்கபறல் அறக 

ண்றமகறனரண றழ் தரறநனப் தரடெரமனகள் 

இந்ப்தரல் லபமக்கும் ந்த்றல் அவ்னங்கள் வலும் 

தறரறக்கப்தட்டு கூடுனரண கல்ற னங்கமப அமக்க 

இடநைண்டு. கல்ற லபமப்நெத் றட்டத்ம றர்ந்ம் ஆண்டு 

நைல் தரடங்குற்கு ற்தரடு தெய்ப்தட்டிந்க்கறன்நது .  

கடந் ந்டங்கபறல் ந்டந்வரநம் கல்ற றர்ரக வெம 

உத்றவரகத்ர்களுக்கரண ஆட்வெர்ப்நெப் தரலட்மெகள் 

டத்ப்தடறல்மன. SLEAS தரலட்மெகள் டத்ப்தடரதுரன் 

அங்கு கல்ற அறகரரறகள் இல்னரற்குக் கரரகும். 

இனங்மக கல்ற றர்ரக வெமறல் றழ் தரறநன 

உத்றவரகத்ர்களுக்கரண குமநதரடு கரப்தடுகறன்நது 

ன்ந உங்களுமட வகரரறக்மகம ரங்கள் 

ற்நக்தகரள்கறன்வநரம். ற்வதரதுள்ப 850 தற 

741 742 



ඳහවේලිදේන්තුම 

தற்நறடங்களுக்கரகத் றநந் ற்நம் ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட 

வதரட்டிப் தரலட்மெகமப டத்ற ஆபறறணமச் 

வெர்த்துக்தகரள்ப டடிக்மக டுக்கப்தட்டு ந்கறன்நது . 

அந் 850 வதரறல் றழ் தரறநன அறகரரறகமப 

இமத்துக்தகரள்பவும் றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. 

றர்கரனத்றல் அவ்வுத்றவரகத்ர்கமப னக் கல்றப் 

தறமணகளுக்குச் வெர்த்துக்தகரள்ளும் ெந்ர்ப்தம் 

ற்தடும்வதரது றழ் தரறநன உத்றவரகத்ர்களுக்கரண 

குமநதரட்டுக்குத் லர்வு கறமடக்கும். ற்தகணவ ரன் அந் 

ரகரத்றன் கல்ற அமச்ெரக இந்ந் கரத்றணரல் 

இந் றடங்கள் ல்னரவ ணக்குத் தரறநோம்.  

அவவத்றல் SLEAS உத்றவரகத்ர்கள் இல்னர 

கரத்றணரல் SLPS - 1 அரது அறதர் வெம ம் 1 இல் 

உள்பர்கள்ரன் தறல் கடமரற்நம் 

உத்றவரகத்ர்கபரக றறக்கப்தட்டரர்கள். இப்ததரழுது 

அர்கள் நனரகவ வெம ங்கப்தட்டு ந்கறன்நது . 

ஆணரல், தரடர்ந்தும் இமணச் தெய் நைடிரது . 

றர்கரனத்றவன கட்டரரகத் றழ் உத்றவரகத்ர்கள் 

றறக்கப்தட்டு, ெறநந் கல்ற னங்கமப உந்ரக்கற 

அன்நனரகச் வெம தெய்ற்கு டடிக்மக 

டுக்கப்தடும் ன்தமத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்வநன்.  

 

ගරු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்நெறகு டக்பஸ் வரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
உங்களுமட தறல்களுக்கு ன்நறமக் கூநறக்தகரள் 

கறன்வநன். அத்துடன், உரறர்கமப றறக்கும்ம - அந்க் 

கரன அகரெத்துக்குள் றழ் தரறநனப் தறலீட்டு 

உத்றவரகத்ர்கமப றறப்தது ல்னது .  

 

ගරු වී.එවහ. රළධක්රිහනන් මශතළ  
(ரண்நெறகு வீ.ஸ். இரரகறந்ஷ்ன்)  

(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
SLPS - 1 அரது அறதர் ம் 1 இல் உள்பர்கள் 

இந்ச் வெமமச் தெய்து ந்கறன்நரர்கள். றழ் 

தரறநனரண கல்ற னங்கபறவன ெறங்கப 

அறகரரறகள்ரன் இந்க்கறன்நரர்கள் ன்தம ரன் 

அநறக்கூடிரக இந்க்கறன்நது.  யற்நன் கல்ற னத்றல் 

ட்டும் ெறநலன் ன்தர் றழ் கல்றப் தறப்தரபரகச் 

தெற்தடுகறன்நரர்.  

   

III 
 

විහලවිදයළල  බළහිර උඳළධි ඳළසමළළල  සිසුන් 

ලියළඳදිසචි කරගෆනීම සීමළ ිරීමම 
தல்கமனக்ககங்கபறல் தபறரரறப் தட்டப் 

தரடதநறகளுக்கரண ரர் தறறமண 

ட்டுப்தடுத்ல் 
LIMITATION OF REGISTRATION OF STUDENTS FOR 

EXTERNAL DEGREE COURSES IN UNIVERSITIES 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංසථහය ලංනිදඹෝ ලං23(2) ලංඹටද්  ලංදභභ ලං
්රලසනඹ ලං ඉදරිඳ්  ලං කිරීභට ලං අසථහ ලං රඵහ ලං දීභ ලං හිළිඵ ලං ඔඵතුමභහට ලං
 ලංදඵදවවින් ලං සතුමිකන්ත ලං දනහ. ලං විලසවිදයහරර ලං ඵහටුය ලං උඳහධි ලං

ඳහඨභහරහරට ලං සිසුන් ලං ලිඹහ ලං ඳදාචි ලං ය ලං ළනීභ ලං සීභහ ලං කිරීභ ලං

දවේතුමදන් ලං ඊට ලංඇතුමශ්  ලං මභට ලං අදප්ක්හදන් ලංසිටින ලං විලහර ලං සිසු ලං
හිරිට ලංමුහුණ ලංඳෆභට ලංසිම් ලංම ලංඇික ලංළටලුහරී ලංත් ් ඹ ලංහිළිඵ ලං
දභභ ලං බහද  ලං අධහනඹ ලං දඹොමු ලං යමභට ලං භභ ලං ඵරහදඳොදයෝ තුම ලං
දනහ. ලං ලං 

ශ්රී ලංරාහද  ලංජහික ලංවිලසවිදයහර ලංවිසින් ලංඵහටුය ලංඋඳහධි ලංඳහඨභහරහ ලං

දගු ලංර ලංසිට ලංඳ් හ ලං දන ලංඑනු ලංරළබුහ. ලංඅදඳො ලං උස ලං දඳශ ලං
භ් , ලං එදව්  ලං ඉඩඩ ලං දනොභළික ලං මභ ලං නිහ ලං විලසවිදයහරරට ලං

ඇතුමශ්  ලං මභට ලං දනොවළකි ලං අහධහයණඹට ලං රක් ලං වූ ලං විලහර ලං සිසු ලං

සිසුවිඹන් ලං ්රභහණඹට ලං එභඟින් ලං විලහර ලං වනඹක් ලං ළරසුණහ. ලං

එදව්  ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං ුණ්ඩු ලං උඳහධිධහරින්ද  ලං රැකිඹහ ලං ළටලු ලං

දවේතුමක් ලං ය ලං නිමිකන් ලං ඵහටුය ලං උඳහධි ලං ඳහඨභහරහ ලං වහ ලං

විලසවිදයහරරට ලංසිසුන් ලංඇතුමශ්  ලංය ලංළනීභ ලංේපවේණදඹන් ලංඅ්  ලං

ටුටවූහ. ලංඒ ලංහිළිඵ ලංඅහි ලංඳහවේලිදේන්තුමද  ලංවඬ ලංනළඟුහ; ලංඑභ ලංසිසුන් ලං
විදයෝධතහ ලං දළක්වූහ. ලං එදව්  ලං අිකලඹ ලං අහධහයණ ලං දර ලං එභ ලං අ්  ලං

ටුටුමභ ලං2014 ලංදදළේඵවේ ලංභහඹ ලංදක්හ ලංක්රිඹහ් භ ලංවුණ් , ලං  ලං 2014 ලං

දවේදී ලංනළත ලංඵහටුය ලංඋඳහධි ලංඳහඨභහරහ ලංවහ ලංසිසුන් ලංඇතුමශ්  ලංය ලං

ළනීභට ලං තීයණඹ ලං ශහ. ලං එදව්  ලං ඒ ලං වහ ලං දළඩි ලං දොන්දමසි ලං

ඳළදන හ. ලං එභ ලං දොන්දමසි ලං දවේතුමදන් ලං දඳෞමලි ලං

ුඹතනලින් ලං උඳහධි ලං රඵහ ලං ළනීභට ලං මුදල් ලං දනොභළික ලං විලහර ලං සිසු ලං
සිසුවිඹන් ලං ායහට ලං උඳහධිඹක් ලං රඵහ ලං ළනීභට ලං ිකබුණු ලං සීමිකත ලං

අදප්ක්හ ලංබි ලංළටුණහ. ලංරු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංහසතුම ලංඳහ ලංළඩි ලං

ශ ලංඵ ලංඔඵතුමභහට ලංභත ලංඇික. ලංනමු්  ලංදළන් ලංත් ් ඹ ලංඊට්  ලංඩහ ලං

ඵයඳතශයි. ලං 

2014 ව ලං2015 ලංඅධයඹන ලංවේ ලංදදට ලංඅදහශ ලංඵහටුය ලංඋඳහධි ලං
ඳහඨභහරහ ලං වහ ලං සිසුන් ලං ලිඹහ ලං ඳදාචි ලං කිරීභ ලං ේඵන්ධදඹන් ලං

විලසවිදයහර ලං්රිකඳහදන ලංදොමිකන් ලංබහ ලංළරණිඹ ලංවිලසවිදයහරඹ ලං

දත ලංවිදලේ ලං උඳදදස ලං භහරහක් ලංනිකු්  ලංය ලංිකදඵනහ. ලං දභොද, ලං

ඵහටුය ලං උඳහධිධහරින්දන් ලංවිලහර ලං ායහක් ලං ලිඹහ ලං ඳදාචි ලං න්දන් ලං

ළරණිඹ ලං විලසවිදයහරදේ ලං නිහ. ලං ඒ ලං අනු ලං එභ ලං ඳහඨභහරහරට ලං
සිසුන් ලංඇතුමශ්  ලංය ලංළනීභ ලංඵයඳතශ ලංදර ලංප්ඳහම් ලංම ලංිකදඵනහ. ලං

එභ ලං නිදඹෝර ලං ඇතළයි ලං ්රහල ලං දදයන්දන් ලං එක් ලං අධයඹන ලං

වේඹක් ලංවහ ලං ඵහ ලං න්නහ ලං අබයන්තය ලං සිසුන් ලංායහ ලං දභන් ලං

දදගුණඹක් ලංඳභණක් ලංඵහටුය ලංඋඳහධි ලංවහ ලංඵහ ලංත ලංයුතුම ලංඵයි. ලංඒ ලං

කිඹන්දන් ලං අබයන්තය ලං ඵහ ලං න්දන් ලං 1,000යි ලං නේ, ලං ඵහටුය ලං

2,000ක් ලංඵහ ලංත ලංයුතුමයි ලංකිඹන ලංඑයි. ලංවළඵළයි ලංඑභ ලංසීභහ ලංඳනහ ලං

ඇ් ද් , ලං ඹේ ලං විලසවිදයහරඹ ලං අබයන්තය ලං උඳහධිධහරින් ලං ායහ ලං
දභන් ලං දදගුණඹක් ලං ඵහටුය ලං උඳහධිධහරින් ලං බිටු ලං කිරීදේ ලං අයමුදණන් ලං

යුතුම ලංඵයි ලංඳන්දන්. ලංඑතදොට ලංඅබයන්තය ලං1,000ක් ලංුදෝ  ලං

ඵහටුය ලං 2,000ක් ලං එනහ. ලං එදව්  ලං දභභ ලං න ලං තීයණඹ ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං

හරදේ ලං ළරණිඹ ලං විලසවිදයහරදේ ලං ඵහටුය ලං උඳහධි ලං ඳහඨභහරහට ලං

අදහශ ලං බිටු ලං වූ ලං උඳහධිධහරින් ලං ායහ ලං හිළිඵ ලං කිසිම් ලං ළටහීභක් ලං

දනොභළික ලං න්නහ ලං රමදක් ලං ඵ ලං ඊට ලං අදහශ ලං ායහ ලං දල්නලින් ලං

දඳනී ලංඹනහ. ලංඋදහවයණඹක් ලංලදඹන් ලංකිඹනහ ලංනේ, ලං2006 ලංදවේ ලං
සිසුන් ලං11,082ක් ලංලිඹහඳදාචි ලංවූ ලංඅතය ලංඋඳහධි ලංේපවේණ ලංයන ලංරමදම ලං

සිසුන් ලං 1,158යි. ලං ලිඹහ ලං ඳදාචි ලං වූන්දන් ලං සිඹඹට ලං 10ක් ලං ඳභණ ලං

්රභහණඹක් ලං තභයි ලං උඳහධිඹ ලං ේපවේණ ලං යරහ ලං ිකදඵන්දන්. ලං

හිළිදළින් ලං 2007 ලං දවේ ලං සිසුන් ලං 13,956ක් ලං ලිඹහ ලං ඳදාචි ලං න ලං විට ලං

සිසුන් ලං 2,057ක් ලං තභයි ලං උඳහධිඹ ලං රඵහ ලං දන ලං ිකදඵන්දන්. ලං 2008 ලං

දවේ ලංසිසුන් ලං12,656ක් ලංලිඹහ ලංඳදාචි ලංන ලංවිට ලංසිසුන් ලං3,518ක් ලංතභයි ලං
උඳහධිඹ ලංරඵහ ලංදන ලංිකදඵන්දන්. ලං2009 ලංදවේ ලංසිසුන් ලං16,704ක් ලං-

විලහර ලං ායහක් ලං කිඹහ ලං ටුතන්න ලංපුළුන්.- ලං ලිඹහ ලං ඳදාචි ලං න ලං විට ලං

උඳහධිඹ ලං රඵහ ලං න්දන් ලං සිසුන් ලං 2,100ක් ලං ඳභණයි. ලං 2010 ලං දවේ ලං

සිසුන් ලං15,400ක් ලංලිඹහ ලංඳදාචි ලංන ලංවිට ලංඋඳහධිඹ ලංරඵහ ලංන්දන් ලංසිසුන් ලං

1,994ක් ලං ඳභණයි. ලං ඇ් ත ලං ලදඹන්භ ලං උඳහධිඹ ලං රඵහ ලං ිකදඵන්දන් ලං

මුල් ලං ලිඹහ ලං ඳදාචි ලං ශිය ලං ායහදන් ලං සිඹඹට ලං 10ට්  ලං ඩහ ලං අඩු ලං

්රභහණඹක්. ලං ලිඹහ ලං ඳදාචි ලං වුණහට ලං සිඹලුදදනහභ ලං උඳහධිඹ ලං ේපවේණ ලං

743 744 

[රු ලංම.එස. ලංයහධක්රිසනන් ලංභවතහ] 



2016 ළප්තළේඵවේ ලං21 ලං 

යන්දන් ලංනළවළ. ලංදළන් ලංතමුන්නහන්දේරහ ලංසිසුන් ලංලිඹහ ලංඳදාචි ලංයන ලං

්රභහණඹ ලංසීභහ ලංයරහ ලංිකදඵනහ. ලං 

දභළනි ලංත් ් ඹක් ලංිකබිඹදී ලං 2014 ලංවේඹ ලං දනුදන් ලංඅඹම්ේ ලං
ඳ්  ලං 14,000ක් ලං ඉදරිඳ්  ලං ිකබුණද, ලං න ලං ්රිකඳහදන ලං දොන්දමසි ලං

ඹටද්  ලං ළරණිඹ ලං විලසවිදයහරදේ ලං ඵහටුය ලං උඳහධි ලං අාලඹට ලං ඵහ ලං
ළනීභට ලං අනුභළිකඹ ලං රළබී ලං ඇ් ද්  ලං සිසුන් ලං 2,160ට ලං විතයයි. ලං දේ ලං
සිසුන් ලං 2,160දදනහභ ලං උඳහධිඹ ලං රඵහ ලං න්දන් ලං නළවළ. ලං රු ලං
ඇභිකතුමභනි, ලං ඳයණ ලං දල්න ලං අවුසහ ලං ඵළලුදෝ  ලං ඔඵතුමභහට ලං දළ ලං

න්න ලංපුළුන්, ලංසිඹඹට ලං10 ලං්රභහණඹක් ලංතභයි ලංඋඳහධිඹ ලංරඵහ ලංදන ලං
ිකදඵන්දන් ලංකිඹරහ. ලංවළඵළයි, ලංදළන් ලංලිඹහ ලංඳදාචි ලංයන්දන්භ ලං2,160 ලං
ශිය ලං ායහක් ලං ඳභණයි. ලං ලං ලං ලං ලං මුදල් ලං දහ ලං අඹම්ේ ලං ඳ්  ලං රඵහ ලං ්  ලං

අිකවිලහර ලං ශිය ලංායහට ලං ඳහඨභහරහ ලං වහ ලං ලිඹහ ලං ඳදාචි ලංමදේ ලං
දදොයටු ලං ළසී ලං දොස ලං ිකදඵනහ. ලං දභොද, ලං ඳත්ර ලං දළන්මභ ලං ඳශ ලං
යනදොට ලං දදදවස ලං ණනක් ලං ඳභණයි ලං ඵහ ලං න්දන් ලං කිඹරහ ලං

තමුන්නහන්දේරහ ලංඑළනි ලංසීභහටුතබහඹක් ලංවන් ලංදශේ ලංනළවළ. ලං
දඳොම් ලං දළන්මභ ලං තභයි ලං ඳශ ලං දශේ. ලං දසු ලං විලසවිදයහරර ලං දේ ලං වහ ලං
භහන්තය ලං ඵහ ලං ළනීේරදී ලං දභභ ලං දොන්දමසිඹ ලං දභභ ලං යට ලං

අදහශ ලංක්රිඹහ් භ ලංම ලංිකබුදණ්්  ලංනළවළ. ලංඅනික් ලංවිලසවිදයහරර ලංදේ ලං
දොන්දමසිඹ ලංඅදහශ ලංයට ලංක්රිඹහ් භ ලංන්දන්්  ලංනළවළ. ලංළරණිඹ ලං
විලසවිදයහරඹට ලං ඇතුමශ්  ලං මභට ලං අදප්ක්හදන් ලං සිටි ලං සිසුන් ලං දළන් ලං
ඵර්  ලං අදප්ක්හ ලං බා් ඹට ලං ඳ්  ලං ම ලං ිකදඵනහ. ලං ඒ ලං හද භ ලං

දභොවුන් ලංවිලහර ලංදර ලංදඳෞමලි ලංඵහටුය ලංඳන්ිකරට ලංඹනහ. ලං ලංදළන් ලං
ඒ ලං සිසුන් ලං ඳන්ිකරට්  ලං ඹනහ. ලං වළඵළයි, ලං තමුන්නහන්දේරහ ලං ලිඹහ ලං
ඳදාචිඹ ලං දදන්දන් ලං නළවළ. ලං ලිඹහ ලං ඳදාචි ලං වුණු ලං සිඹලුභ ලං සිසුන් ලං

උඳහධිධහරින් ලංන්දන්්  ලංනළවළ. ලං 

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං ඵහටුය ලං උඳහධි ලං ඳහඨභහරහ ලං වදහයන ලං
විලහර ලං්රභහණඹක් ලංඹේ ලංරැකිඹහ ලංනියත ලංන ලංඅඹයි. ලංඅහි ලං දන්නහ, ලං

දඳොලීසිදේ ලං නිරධහරින් ලං ඵහටුය ලං උඳහධි ලං ඳහඨභහරහ ලං වදහයනහඹ ලං
කිඹරහ. ලං ත්  ලං ුඹතනඹ ලං ළඩ ලං යන ලං නිරධහරින් ලං අභතය ලං
සුම්සුභක් ලංදර ලංඵහටුය ලංඋඳහධි ලංඳහඨභහරහ ලංවදහයනහ. ලංදේ ලංඋඳහධි ලං

ඳහඨභහරහ ලං යන ලං අඹදන් ලං විලහර ලං ්රභහණඹක් ලං දළනටභ්  ලං විවිධ ලං
රැකිඹහර ලං නියත ලං න ලං අඹයි. ලං ඒ ලං දොල්දරෝ ලං ළඩිම්ය ලං අධයහඳනඹ ලං
වහ ලං තභයි ලං දේ ලං උඳහධි ලං ඳහඨභහරහ ලං වදහයන්න ලං දඳශදමන්දන්. ලං

වළඵළයි, ලංතමුන්නහන්දේරහ ලංවිලහර ලංදර ලංඑඹ ලංප්ඳහම් ලංකිරීභට ලංබහජන ලං
යරහ ලංිකදඵනහ. ලංඵහටුය ලංඋඳහධි ලංවහ ලංඵහ ලංළනීභ ලංප්ඳහම් ලංය ලං
ඇ් ද්  ලං උඳහධිධහරින්ට ලං රැකිඹහ ලං රඵහ ලං දීදේ ලං කීභ ලං ුණ්ඩුට ලං
ළනීභට ලංසිම් ලංද  ලංඹළයි ලංඳිකන ලංබිඹ ලංනිහද, ලංනළතදවෝ  ලංඋස ලංදඳශ ලං

භ් , ලංඑදව්  ලංවිලසවිදයහරඹට ලංඇතුමශ්  ලංමභට ලංදනොවළකි ලංවූ ලංතරුණ ලං
තරුණිඹන් ලංදඳෞමලි ලංඅධයහඳනඹට, ලංඵහටුය ලංඋඳහධි ලංවහ ලංඇතුමශ්  ලං
න්දන් ලං නළික ලං ඊට ලං ඩහ ලං අිකවිලහර ලං මුදරක් ලං දන, ලං භවයවිට ලං

ඳහඨභහරහර ලං කිසිම් ලං ගුණහ් භබහඹක් ලං නළික ලං තළන්රට ලං
දඳශමමභටද ලංකිඹන ලංළඹ්  ලංදේ ලංතුමශ ලංභතුම ලංදනහ. ලං 

දභභ ලං ත් ් ඹ ලං තුමශ ලං ඳළන ලං නඟින ලං ඳවත ලං ළටලුරට ලං රු ලං

ඇභිකතුමභහ ලංහිළිතුමරු ලංරඵහ ලංදදනු ලංඇතළයි ලංඵරහදඳොදයෝ තුම ලංදනහ. ලං 
 

1. ලං විලසවිදයහර ලං ඵහටුය ලං උඳහධි ලං ඳහඨභහරහ ලං වහ ලංඇතුමශ්  ලංය ලං
ළනීභ ලංසීභහ ලංය ලංඇ් ද්  ලංඇයි? ලංදභළනි ලංසීභහක් ලංදනහද  ලං
ඇයි? 

2. ලං ඒ ලංවහ ලංඳහද ලංය ලංඇික ලංදඹෝජනහ ලංස ලං  ලංයන ලංරමදම ලං
වුද? ලං ඇයි ලං එදවභ ලං දශේ? ලං දභොද, ලං ලිඹහ ලං ඳදාචි ලං න ලං
ඔක්දොභ ලං අඹ ලං උඳහධිඹ ලං න්දන් ලංනළවළ. ලං ලිඹහ ලං ඳදාචි ලං න ලං
අඹදන් ලංසිඹඹට ලං10ක් ලංතභයි ලංඋඳහධිඹ ලංන්දන්. ලංඒ ලංප්ඳහම් ලං
දශේ ලංඇයි? ලං 

3. ලං ඵහටුය ලං උඳහධිඹක් ලං රඵහ ලං ළනීදේ ලං අයිිකඹ ලං අටුමික ලං යන ලං රද ලං
අඹට ලංඅහධහයණඹක් ලංදනොන්දන්ද? ලං 

4. ලං විදලේදඹන්භ ලංළරණිඹ ලංවිලසවිදයහරදේ ලං2014 ලංව ලං2015 ලං
ඵහටුය ලං උඳහධි ලං වහ ලං ඵහ ලං ළනීේරට ලං අදහශ ලං න ලං
දොන්දමසි ලං දවේතුමදන් ලං අඹම්ේඳ්  ලං රඵහ ලං ්  ලං විලහර ලං

ායහට ලං ලිඹහ ලං ඳදාචිමභට ලං දනොවළකි ලං ම ලං ඇික ලං ඵ ලං
දන්නහද? ලං 

5. ලං ලං ඒ ලං දවේතුමදන් ලං අහධහයණඹට ලං රක් ලං වූ ලං ශියඹන්ට ලං
වනඹක් ලංළරසීභට ලංටයුතුම ලංයන්දන්ද? ලං 

6. ලං ඵහටුය ලංඋඳහධිරට ලංඅදහශ ලංභතුම ලංම ලංඇික ලංළටලුහරී ලංත් ් ඹ ලං
හිළිඵ ලං ුණ්ඩු ලං ය ලං ක්රිඹහ ලං භහවේඹක් ලං අනුභනඹ ලං
යන්දන්ද ලං කිඹරහ ලං දළන ලං න්න ලං ළභළිකයි. ලං දඵොදවොභ ලං
සතුමිකයි, ලංරු ලංථහනහඹතුමභනි. ලං 

 

ගරු ක්ෂහමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංහිළිතුමය ලංදභදේයි. 

1. විලසවිදයහර ලං ්රිකඳහදන ලං දොමිකන් ලංබහ ලං ඹටද්  ලං ඳිකන ලං
විලසවිදයහර ලං14 ලංඵහටුය ලංඋඳහධි ලංඅාල ලංඇික ලංය ලංඇික ලංඅතය, ලං
එභ ලං විලසවිදයහර ලං භඟින් ලං ඵහටුය ලං උඳහධිඹ ලං වහ ලං හවේෂි ලං
සිසුන් ලංලිඹහ ලංඳදාචි ලංයනු ලංරඵයි. ලංඑදේ ලංඵහටුය ලංඋඳහධිඹ ලංවහ ලං
ළඩිභ ලංසිසුන් ලං්රභහණඹක් ලංලිඹහ ලංඳදාචි ලංනුදේ ලංරහ ලංඋඳහධි ලං
ඳහඨභහරහ ලං වහ ලං න ලං අතය ලං ශභනහයණ ලං උඳහධි ලං
ඳහඨභහරහ ලංවහ ලංළරකිඹ ලංයුතුම ලංසිසුන් ලංායහක් ලංහවේෂි ලං
ලිඹහ ලංඳදාචි ලංයනු ලංරඵයි. ලංඵහටුය ලංඋඳහධිඹ ලංවහ ලංළඩිභ ලංසිසුන් ලං
ායහක් ලං ලිඹහ ලං ඳදාචි ලං යනු ලං රඵන්දන් ලං ළරණිඹ ලං
විලසවිදයහරඹ ලං ව ලං ශ්රී ලංජඹවේධනපුය ලං විලසවිදයහරඹන්ඹ. ලංඒ ලං
අනු ලං 2014 ලං න ලං විට ලං ළරණිඹ ලං විලසවිදයහරදේ ලං සිසුන් ලං
90,068 ලං ්රභහණඹක්ද, ලං ශ්රී ලං ජඹවේධනපුය ලං විලසවිදයහරදේ ලං
සිසුන් ලං70,073ක්ද ලංලිඹහ ලංඳදාචි ලංම ලංඇික ලංඵ ලංහවේතහ ලංම ලංඇත. ලං 

ඒ ලංවිධිඹට ලංලිඹහ ලංඳදාචි ලංදරහ ලංඉන්නහ. ලං 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මුළු ලංහරඹටභද? 

 
ගරු ක්ෂහමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔ . ලංදළන් ලංලිඹහ ලංඳදාචිදරහ ලංඉන්න ලංේපවේණ ලංණන. 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ ලං කිඹන්දන් ලං එ ලං යට ලං දනොදයි. ලං ඵහටුය ලං උඳහධි ලං
ඳහඨභහරහ ලංඳටන් ලං්  ලංදදේ ලංසිට. ලං 

 
ගරු ක්ෂහමන් ිරරිඇල් මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

They are registered. ඒ ලං දොල්දරෝ ලං ලිඹහ ලං ඳදාචි ලං දරහ ලං
ඉන්නහ. ලං දේදක් ලංඵයඳතශභ ලංිකදඵන්දන් ලංඑතළනයි. ලංදභොද, ලං ඒ ලං

ලිඹහ ලංඳදාචි ලංදරහ ලංඉන්න ලංඅඹ ලංදනුදන් ලංවිබහ ලං්රලසන ලංඳත්ර ලංවදන්න ලං
ඕනෆ. ලං දභොද, ලං ඒ ලං දොල්දරෝ ලං ඳශමුළනි ලං විබහඹ ලං pass දනහ. ලං

දදළනි ලං විබහඹ ලං  fail දනහ. ලං ඒ ලං ඵය ලං ිකදඵනහ. ලං ඒයි ලං භභ ලං

කිඹන්දන්. ලං 2014 ලං න ලං විට ලං ළරණිඹ ලං විලසවිදයහරදේ ලං සිසුන් ලං
90,068ක් ලං ලිඹහ ලං ඳදාචි ලං දරහ ලං ිකදඵනහ. ලං ශ්රී ලං ජඹවේධනපුය ලං
විලසවිදයහරදේ ලංසිසුන් ලං70,073ක් ලංලිඹහ ලංඳදාචි ලං ලංදරහ ලංිකදඵනහ. ලං 

ඵහටුය ලංඋඳහධි ලංඳහඨභහරහ ලං වහ ලං සිසුන් ලංලිඹහ ලං ඳදාචිඹ ලං ව ලංලිඹහ ලං
ඳදාචි ලං මභ ලං වහ ලං විබහ ලං ඳළළ් මදේ ලං ක්රිඹහලිඹට ලං ඳභණක් ලං
විලසවිදයහර ලංටයුතුම ලංයනු ලංරඵයි. ලං ලිඹහ ලං ඳදාචි ලං නු ලංරඵන ලංසිසුන් ලං
අධයහඳනඹ ලංරඵහ ලංළනීභ ලංවහ ලංදඳෞමලි ලංඋඳහය ලංඳන්ිකරට ලං

745 746 



ඳහවේලිදේන්තුම 

මුදල් ලං දහ ලං ඇතුමශ්  ලං විඹ ලං යුතුමයි. ලං දභභ ලංඋඳහය ලං ඳන්ික ලංහුදදක් ලං
භවහ ලං ඳරිභහණදඹන් ලං ඳ් හදන ලං ඹන ලං දමලන ලං ක්රිඹහලිඹක් ලං
ඳභණයි. ලං එදභන්භ ලං භසත ලං ඵහටුය ලං උඳහධි ලං අධයහඳන ලං ක්රිඹහලිඹභ ලං
දභදේ ලං දමලන ලං භත ලං ඳභණක් ලං ඳදනේ ලං වූ ලං අධයහඳන ලං ක්රිඹහලිඹකි. ලං
ඵහටුය ලං උඳහධි ලංඳහඨභහරහරට ලංවබහගී ලංන ලංසිසුන්වට, ලංකිසිම් ලංවිඹ ලං
ඵහටුය ලං ක්රිඹහහයභට ලං දවෝ ලං අනිකු්  ලං භෘම් ලං කුරතහන් ලං දවෝ ලං
භහජභඹ ලංකුරතහ ලං වේධනඹ ලංය ලං ළනීභට ලං එභ ලං අධයහඳන ලංක්රභඹ ලං
තුමශ ලං අසථහක් ලං දනොරළදේ. ලං කිසිභ ලං කුරතහ ලං වේධනඹක් ලං සිම් ලං
දන්දන් ලං නළවළ. ලං දඳෞමලි ලං උඳහය ලං ඳන්ිකරට ලං ඹනහ. ලං ඒ, ලං
හයණඹයි ලංභහ ලංදේ ලංකිඹන්දන්. ලං 

 ඵහටුය ලං උඳහධි ලං ඳහඨභහරහලින් ලං භතුම ලං ම ලං ඇික ලං ළටලු ලං රු ලං
භන්ත්රීතුමභහ ලං විසින් ලං ඉදරිඳ්  ලං ය ලං ඇික ලං ්රලසනදේ ලං වළඳින්මභ ලං
තුමළින්භ ලං හිළිබිුර ලං දනහ. ලං ඔඵතුමභහ ලං අවපු ලං ්රලසනදේභ ලං දේ ලං
හයණඹ ලං වන්දරහ ලං ිකදඵනහ. ලං රු ලං භන්ත්රීයඹහ ලං
ඉදරිඳ්  ලංයන ලංරද ලංායහ ලංදල්න ලංඅනුභ ලංඵහටුය ලංඋඳහධිඹ ලං
භ්  ලං න ලං ්රභහණඹ ලං මුල් ලං ලිඹහ ලං ඳදාචිදඹන් ලං සිඹඹට ලං 10 ලං
්රභහණඹක් ලංඳභණි. ලංඒ ලංඅනු ලං ලංසිඹඹට ලං90ක් ලං ලංන ලංලිඹහ ලංඳදාචි ලං
සිසුන්ට ලංදීවේක ලංහලීන ලංඳහඨභහරහ ලංවළදෆරීභකින් ලංඳසු ලංඋඳහධිඹ ලං
දනොභළික ලං ඳසුතළවිලි ලං මභට ලං සිම් ලං නු ලං ඇත. ලං දභඹ ලං හරඹ ලං
දභන්භ ලං තරුණ ලං ශ්රභඹ ලං අඳද්  ලං ඹළමභකි. ලං ඒ ලං අනු ලං දභභ ලං
ක්රභදේ ලංදළඩි ලංම්වේරතහක් ලංඳිකන ලංඵද, ලංදභඹ ලංදනස ලංශ ලං
යුතුම ලංඵද ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභහ ලංහිළින්නහ ලංඇත. ලං 

 එදභන්භ ලංඵහටුය ලංඋඳහධි ලංඳහඨභහරහ ලංවදහයන ලංසිසුන්වට ලංරැකිඹහ ලං
දදශ ලංදඳොශ ලංතුමශ ලංඳිකන ලංශ්රභ ලංඉල්ලුභ ලංවහ ලංඅදප්ක්ෂිත ලං
නිපුණතහන්ට ලං අදහශ ලං අධයහඳනඹක් ලං දනොරළදඵන ලං ඵළවින් ලං
ව ලංඑභ ලංසිසුන්වට ලංඵහටුය ලංකුරතහ ලංඅ්  ලංය ලංළනීභට ලංඅසථහ ලං
දනොභළික ලං මභ ලං භත ලං ඳ් නහ ලං රැකිඹහ ලං දදශ ලං දඳොශ ලං තුමශ ලං
රැකිඹහ ලං රඵහ ලං ළනීභ ලං අඳවසු ලං රුණක් ලං ම ලං ඇත. ලං ඒ ලං අනු ලං
දභදේ ලංබිටු ලංන ලංඋඳහධිධයඹන්ද  ලංරැකිඹහ ලං්රලසනඹ ලංවිී භද ලං
යජදේ ලංකීභක් ලංම ලං ලංඇික ලංඵ ලංහිළිත ලංයුතුම ලංරුණකි. ලං 

 ඵහටුය ලං උඳහධිඹ ලං වහ ලං විලහර ලං ායහක් ලං හවේෂි ලං ලිඹහ ලං
ඳදාචි ලං මභ් , ලං දේ ලං තරුණ ලං තරුණිඹන් ලං උඳහධිඹ ලං ලං
අදප්ක්හදන් ලංටයුතුම ලංකිරීභ්  ලංදවේතුමදන් ලංවේතභහන ලංශ්රභ ලං
දදශ ලං දඳොශ ලං තුමශ ලං රැකිඹහ ලං ඵහුර ලං ෘ් තීඹ ලං අධයහඳන ලං
ක්දේත්රඹට ලං ව ලංෘ් තීන්ට ලං දඹොමු ලංමදේ ලං අඩු ලං ්රණතහක් ලං
ඇික ලං ම ලං ිකදඵනහ. ලං විදලේදඹන්භ ලං උඳහධිඹක් ලං අදප්ක්හ ලං
යනු ලංරඵන ලංතරුණ ලංතරුණිඹන්වට ලංඒ ලංවහ ලංභහන ලංසුම්සුේ ලං
රඵහ ලං ළනීභට ලං ෘ් තීඹ ලං අධයහඳනඹ ලං තුමළින්ද ලං අසථහ ලං
රළදඵනහ. 

2. ඉවත ලං රුණු ලං ඳදනේ ලං යදන ලං විලසවිදයහර ලං ්රිකඳහදන ලං
දොමිකන් ලංබහ ලංභඟින් ලංඅදහශ ලංක්රිඹහභහවේ ලංදන ලංඇත. 

3. ඉදරිඳ්  ලංම ලංඇික ලංළඩ ලංහිළිදශ ලංතුමළින් ලංඵහටුය ලංඋඳහධිඹ ලංවහ ලං
ලිඹහ ලං ඳදාචි ලංන ලංසිසුන් ලංසිඹඹට ලං 100ක් ලංවහභ ලං උඳහධිඹක් ලං
රඵහ ලං ළනීභට ලං අසථහ ලං ළරසීභ ලං වහ ලං ඉදරිදේදී ලං අලය ලං
ක්රිඹහභහවේ ලංනු ලංඇත. ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභහ ලංවිසින් ලංඉදරිඳ්  ලංශ ලං
ඳරිද, ලං ලිඹහ ලං ඳදාචි ලං න ලං සිසුන්දන් ලං උඳහධිඹ ලං රඵන්දන් ලං
සිඹඹට ලං10යි. ලංඒ ලංඅනු ලංතරුණ ලංතරුණිඹන් ලංමිකරිඟුක් ලංඳසුඳයි ලං
ඹන්දන්. ලං ලිඹහ ලං ඳදාචි ලං අඹදන් ලං  ලං සිඹඹට ලං 10යි ලං උඳහධිඹ ලං
රඵන්දන්. ලං සිඹඹට ලං 90ක්භ ලං මිකරිඟුක් ලං ඳසුඳ ලං ඹන්දන්. ලං ඒ ලං
අඹද  ලං ටිනහ ලං හරඹ ලං තභයි ලං නහසික ලං දන්දන්. ලං [ඵහධහ ලං
කිරීභක්] ලංනළවළ, ලංනළවළ. 

 අනුය ලංදහනහඹ ලංභන්ත්රීතුමභහ ලංළරණිඹ ලංවිලසවිදයහරඹ ලංළන ලං
ඇහුහ ලංදන්. ලං 

4. ලං විලසවිදයහර ලං්රිකඳහදන ලංදොමිකන් ලංබහ ලංතුම ලංද් ත ලංඅනු ලං
2014 ලංය ලංදක්හ ලංළරණිඹ ලංවිලසවිදයහරදේ ලංඵහටුය ලංඋඳහධි ලං
ඳහඨභහරහ ලංවහ ලංලිඹහ ලංඳදාචි ලංම ලංතභ්  ලංඋඳහධිඹ ලංේපවේණ ලං
ය ලං නළික ලං සිසුන් ලං ායහ ලං 90,068ක් ලං දනහ. ලං Ninety 
thousand students have registered only at the University 
of Kelaniya.  

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අවුරුම් ලංකීඹටද? 

 
ගරු ක්ෂහමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ ලං ේපවේණ ලං ණන. ලං [ඵහධහ ලං කිරීභක්] ලං දඳොඩ්ඩක් ලං ඉන්න. ලං
90,000ක් ලං ලිඹහ ලං ඳදාචි ලං වුණහභ ලං විබහරට ලං හඩිමදේදී ලං ඒ ලං අඹට ලං

අලය ලංඳවසුේ ලංරන්න ලංඕනෆ. ලං[ඵහධහ ලංකිරීභක්] ලංඑදවභ ලංකිඹන්න ලං
ඵළවළ ලං දන්. ලං ඒ ලංඔඵතුමභහද  ලං ්රලසනදඹන් ලංකිඹරහ ලංනළවළ ලං දන්. ලං කී ලං
දදදනක් ලං විබහඹට ලං හඩිදනහද ලං කිඹරහ ලං ඔඵතුමභහ ලංකිඹරහ ලං නළවළ ලං

දන්. ලං රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං ළරණිඹ ලං විලසවිදයහරදේ ලං විතයක් ලං
ඵහටුය ලංඋඳහධි ලංඳහඨභහරහ ලංවහ ලං90,000ක්දදනහ ලංලිඹහ ලංඳදාචි ලංදරහ ලං
ඉන්නහ. ලංඒ ලංඅඹදන් ලංසිඹඹට ලං10යි ලංඋඳහධිඹ ලංේපවේණ ලංයන ලංදතක් ලං

ඳන්ිකරට ලං වබහගි ලං දන්දන්. ලං සිඹඹට ලං 90ක් ලං අතයභඟ ලං අතයභා ලං
දනහ. ලංදදේ ලංවුද, ලංදභභ ලංසිසුන් ලංඅතරින් ලංක්රිඹ ලංදර ලංහවේෂි ලං
විබහරට ලංේඵන්ධ ලංන ලංසිසුන් ලංායහ ලං79,025ක් ලංඵ ලංවන් ලං
දනහ. ලං 90,000න් ලං 79,000යි ලං විබහරට ලං ඉන්දන්. ලං වළඵළයි, ලං

ලිඹහ ලංඳදාචි ලංදරහ ලංඉන්න ලංසිඹලුභ ලංදදනහට ලංඳවසුේ ලංදදන්න ලංඕනෆ. ලං 

ඒ ලංඅනු ලංඉදරි ලංවේ ලං4 ලංඇතුමශත ලංළරණිඹ ලංවිලසවිදයහරඹට ලංඵහටුය ලං
සිසුන් ලංේඵන්ධ ලංඳළරී ලංඇික ලංකීභ ලංඳළවළදලි ලංනු ලංඇත. ලංදභළනි ලං

ත් ් ඹක් ලං ඳිකමදී ලං ත ලං ම්යට්  ලං විලහර ලං සිසුන් ලං ායහක් ලං ලිඹහ ලං
ඳදාචි ලං ය ලං ළනීභ ලං හධහයණ ලං න්දන්දළයි ලං රු ලං භන්ත්රීයඹහ ලං සිතහ ලං
ඵළලිඹ ලං යුතුම ලංඇත. ලං දනොඑදේ ලංනේ, ලං එදේ ලං ලිඹහ ලං ඳදාචිඹ ලංඅදප්ක්හ ලං

යන ලං සිසුන් ලං - ලං දළන් ලං 90,000ක් ලං ලිඹහ ලං ඳදාචි ලං දරහ ලං ඉන්නහ.- ලං
දන්  ලං රැකිඹහක් ලං ඵරහදඳොදයෝ තුම ලං දන්දන්්  ලං නළවළ ලං දන්. ලං
[ඵහධහ ලං කිරීභක්] ලං දඳොඩ්ඩක් ලං ඉන්න. ලං [ඵහධහ ලං කිරීභක්] ලං දරහ ලං

ිකදඵනහ. ලං 

දනොඑදේ ලං නේ ලං ඒ ලං ලිඹහ ලං ඳදාචිඹ ලං අදප්ක්හ ලං යන ලං සිසුන් ලං
අදනකු්  ලංරැකිඹහ ලං අදප්ක්ෂිත ලං ඳහඨභහරහ ලං වහ ලං දඹොමු ලංකිරීභ ලං ඩහ ලං
ළද්  ලංන ලංඵ ලංසිතහ ලංඵළලිඹ ලංයුතුම ලංඇත. ලංඒ ලංඅනු ලංචක්රදල් ලංඅා ලං

13/2016 ලංභඟින් ලංදී ලංඇික ලංඋඳදදස ලංඅනු ලංක්රිඹහ ලංකිරීභ ලංභඟින් ලංළරණිඹ ලං
විලසවිදයහරඹට ලං දභභ ලං්රලසනඹ ලං විහ ලං ළනීභට ලං වළකිඹහ ලං රළදඵනු ලං
ඇත. ලං 

රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංහරඹ ලංදනොභළික ලංනිහ ලං5න ලංව ලං6න ලං
්රලසනරට ලං හිළිතුමරු ලං වළන්හඩ් ලං හවේතහට ලං ඇතුමළු ලං කිරීභ ලං වහ ලං

වභළගත* ලංයනහ. 
 

*වභළමම්වය මත තබන ද පිළිතුමර් ඉතිසරි මකො ව  
ெதரநடத்றல் மக்கப்தட்ட றமடறன் ஞ்ெற தகுற: 

Rest of the Answer tabled: 
 

5. ලං න ලංයජදේ ලං්රිකඳ් ිකඹ ලංඅනු ලංඋස ලං අධයහඳන ලංඅසථහ ලංසීභහ ලංකිරීභට ලං
අදවක් ලංදනොභළික ලංඅතය, ලංසිසු ලංදරුන් ලංරැකිඹහ ලංදදශ ලංදඳොශට ලංඋචිත ලං
ඳහඨභහරහරට ලං දඹොමු ලං කිරීභ ලං වහ ලං ටයුතුම ලං සිම් ලං යයි. ලං දේ ලං අනු ලං
විලසවිදයහර ලං අබයන්තය ලං ඳහඨභහරහ ලං නමයණඹ ලං යමිකන් ලං වහ ලං අලු්  ලං
ඳහඨභහරහ ලං අයමමිකන් ලං ඵහ ලං න්නහ ලං සිසුන් ලං ායහ ලං ළඩි ලං කිරීභට ලං
දළනටභ්  ලංක්රිඹහ ලංය ලංඇත. 

 එදභන්භ ලං දළනටභ්  ලං රැකිඹහ ලං අසථහක් ලං ේඵන්ධදඹන් ලං ළටලුක් ලං
නළික ලං ඳහඨභහරහරටද ලං ළඩිදඹන් ලං සිසුන් ලං ඵහ ලං ළනීභට ලං අලය ලං
ඳවසුේ ලංළරසීභට ලංඋඳදදස ලංදී ලංඇත. 

 උදහ. ලංඉාජිදන්රු/්රභහණ ලංමීක්ණ/වදය ලංවිදයහ/ශභනහයණ 

 මීට ලංඅභතය ලංහේ්රදහයි ලංවිලසවිදයහර ලංඅසථහ ලංටුමික ලංදනොන ලංසිසුන් ලං
වහ ලං ළඩි ලං අසථහක් ලං ටුමික ලං කිරීභට ලං විෘත ලං විලසවිදයහරදේ ලං ම්යසථ ලං
අධයහඳන ලංක්රභඹ ලංඹටද්  ලංඉඩ ලං්රසතහ ලංළඩි ලංය ලංඇත. ලංඑදභන්භ ලංෘ් තීඹ ලං
අධයහඳන ලං ක්දේත්රදේ ලං රැකිඹහ ලං අභිමු ලං ඳහඨභහරහ ලං වහ ලං තරුණ ලං
තරුණිඹන් ලංදඹොමු ලංකිරීභටද, ලං එභ ලංක්දේත්රදේ ලංඅධයහඳන ලංඅසථහ ලං ළඩි ලං
කිරීභටද ලංයජඹ ලංභඟින් ලංටයුතුම ලංය ලංඇත. 
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[රු ලංරක්සභන් ලංකිරිඇල්ර ලං ලංභවතහ] 
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6.  විෘත ලං විලසවිදයහරඹ ලං භඟින් ලං ඩහ ලං ක්රභ්  ලං ව ලං ශිය ලං දක්න්්රීඹ ලං වූ ලං
අධයහඳන ලං ක්රභද දඹක් ලං භඟින් ලං ළඩි ලං ශිය ලං ායහට ලං උඳහධි ලං රඵහ ලං
ළනීභට ලංඅසථහ ලංඋදහ ලංකිරීභට ලංටයුතුම ලංය ලංදන ලංඹනු ලංරළදේ. ලංදභභ ලං
ඳහඨභහරහ ලං තුමළින් ලං දළනුභ ලං දභන්භ ලං දේහ ලං නියුක්ිකඹට ලං අලය ලං භෘම් ලං
කුරතහන්ද ලං (බහහ/ඳරිණ ලං හක්යතහ/ෘ් තීඹ ලං නිපුණතහන්) ලං
ාවේධනඹ ලං කිරීභ. ලං එදභන්භ ලං සිසුන් ලං ව ලං ුචහවේඹරුන් ලං අතය ලං ළඩි ලං
ේඵන්ධඹක් ලං ඇික ලං කිරීභ ලං ව ලං උඳහය ලං ඳන්ික ලං ක්රභදේ ලං (Tuition 
Education) උඳහධි ලං ඳහඨභහරහ ලං ඳළළ් මදේ ලං ක්රභඹ ලං අවධවේඹ්  ලං
කිරීභටද ලංයජඹ ලංටයුතුම ලංයනු ලංඇත. 

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං භභ ලං එ ලං හයණඹක් ලං ඳළවළදලි ලං
යන්නට ලං ළභළිකයි. ලං නිදවස ලං අධයහඳනඹ ලං විනහල ලං යන්න ලං අදප් ලං
ඵරහදඳොදයෝ තුමක් ලං නළවළ. ලං දන ලං ඳක්ඹක් ලං දනොදයි, ලං එක්්  ලං
ජහික ලං ඳක්ඹ ලංතභයි ලංනිදවස ලං අධයහඳනඹ ලංුයේබ ලං දශේ. ලං නිදවස ලං

අධයහඳනඹ ලං අහි ලං ුයක්හ ලං ය ලං න්නහ ලං අතය, ලං න ලං දරෝඹට ලං
ළශදඳන ලං විධිඹට ලං අධයහඳන ලං ක්රභඹ ලං දනස ලං යන්නට්  ලං ඕනෆ. ලං ලං
භවය ලංඋඳහධිලින් ලංරැකිඹහක් ලංරඵහ ලං න්න ලංඵළවළ. ලං විදලේදඹන්භ ලං

දඳෞමලි ලං අාලදේ ලං දේඹ ලං යන ලං අඹට, ලං දඵොදවෝ ලං
විලසවිදයහරලින් ලංඋඳහධි ලංරඵහ ලංදන ලංඒ ලංඅඹට ලංළශදඳන ලංරැකිඹහක් ලං
දොඹහ ලංන්න ලංඵළවළ. ලංඇ් තලදඹන්භ ලංනිදවස ලංඅධයහඳනඹ ලංවිනහල ලං

යන්නට ලං අදප් ලං ඵරහදඳොදයෝ තුමක් ලං නළවළ. ලං ළරණිඹ ලං
විලසවිදයහරඹ ලං තභයි ලං දවොභ ලං උදහවයණඹ. ලං එටු ලං 90,000ක්දදනහ ලං ලං
ලිඹහඳදාචි ලංදරහ ලංඉන්නහ; ලං70,000යි ලංවිබහඹට ලංදඳනී ලංසිටින්දන්. 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

79,000යි. 
 

ගරු ක්ෂහමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

79,000යි. ලංඑතදොට ලං- 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලං ඇභිකතුමභහ, ලංථහ ලං අහන ලංයන්න. ලං රු ලං අනුය ලංකුභහය ලං
භන්ත්රීතුමභහ, ලං දළන් ලංදේ ලංළන ලංවිහදඹට ලංඹන්න ලංඅභහරුයි. ලං දළනටභ්  ලං

ඳළඹ ලංබහඹක් ලං්රභහද ලංදරහ ලංිකදඵනහ. ලංදේ ලංළන ලංඳළවළදලි ලංකිරීභක් ලං
යරහ, ලංඅහි ලංඊශඟ ලංරුණට ලංඹමු. 

 

ගරු ක්ෂහමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලං ලංදේ ලංත් ් ඹ ලංදනස ලංයන්න ලංඅඳට ලං ලංඋදවු ලං

යන්න. ලං 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
 

නෆඟී සිටිමේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංඅනුය ලංකුභහය ලංදහනහඹ ලංභළිකතුමභහ. 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං දළනට ලං 90,000ක්දදනහ ලං ලිඹහ ලං ඳදාචි ලං
දරහ ලං ිකදඵනහ ලං කි හභ ලං ටුදතනහ, ලං උස ලං දඳශ ලං ශ ලං
සිඹලුභදදනහ ලං ලිඹහඳදාචි ලං දරහ ලං කිඹරහ. ලං එදවභ ලං ත් ් ඹක් ලං

දනොදයි ලං දේ. ලං  ලං 90,000ක් ලංකිඹන්දන්, ලංළරණිඹ ලං විලසවිදයහරදේ ලං

ඵහටුය ලං උඳහධි ලං ඳටන් ලං ් ත ලං දදේ ලං සිට ලං ලිඹහ ලං ඳදාචි ලං වුණු ලං මුළු ලං
ායහ. ලං ලං 

 
ගරු ක්ෂහමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

90,000න් ලං79,000ක් ලංවිබහඹට ලංඉ ලංන්නහ. ලං 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දඳොඩ්ඩක් ලංඉන්න. ලං 

90,000න් ලං 79,000ක් ලං විබහඹ ලං ලිඹනහ ලං කිඹන්දන් ලං රු ලං

ථහනහඹතුමභනි, ලංදවො, ලං්රලසත ලං භට්ටභක්. ලං 90,000න් ලං 79,000ක් ලං

කි හභ, ලංුන්න ලංලදඹන් ලං් දතෝ , ලංසිඹඹට ලං 90 ලං ඉක්භනහ. ලං

අබයන්තය ලං විබහඹ්  ලං සිඹඹට ලං 90 ලං හිරික් ලං විබහඹට ලං හඩි ලං

දන්දන් ලං නළවළ. ලං ඒ ලං නිහ ලං ඒ ලං දවො ලං භට්ටභක්. ලං වළඵළයි ලං රු ලං

ථහනහඹතුමභනි, ලං දේ ලං අඹද  ලං ිකදඵන ලං ්රලසනඹ ලං දභඹයි. ලං දේ ලං

අඹදන් ලංළඩි ලංහිරික් ලංරැකිඹහ ලංයන ලංඅඹ. ලංඒ ලංඅතය ලංභහධයද දීනු්  ලං

ඉන්නහ. ලං 

ඳරිඳහරන ලං විබහඹ ලං ් දතෝ  ලං රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං

ඳරිඳහරන ලං විබහඹට ලං අබයන්තය ලං ව ලං ඵහටුය ලං ලදඹන් ලං විබහඹක් ලං

ිකදඵනහ. ලංවිදලේදඹන්භ ලංclerk දදනක් ලං ලං ලංඵහටුය ලංඋඳහධිඹ ලංයරහ ලං

අබයන්තය ලං විබහදඹන් ලං ඳරිඳහරන ලං දේඹට ලං ඇවිල්රහ ලං ිකදඵනහ. ලං

දභොද, ලංඔවුන්ට ලංඒ ලංඅසථහ ලංරළදඵනහ. ලං[ඵහධහ ලංකිරීභක්] 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං අහි ලං දේ ලං ළන ලං දනභ ලං විහදඹක් ලං දශෝ  ලං
දවොයි. 

  
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දේට ලං දන ලං දභොක් ලංවරි ලං විල්ඳඹක් ලං දනළල්රහ ලං ටයුතුම ලං

යන ලං එ ලං දවොයි. ලං දභතළන ලං යරහ ලං ිකදඵන්දන් ලං  ලං ඒ ලං උඳහධිඹ ලං

ළනීභට ලං ිකදඵන ලං අසථහ ලං මුළුභනින්භ ලං ප්ඳහම් ලං යරහ ලං ිකබීභක්. ලං

[ඵහධහ ලං කිරීභක්] ලං 14,000ක් ලං ලිඹහ ලං ඳදාචි ලං දන ලං දොට ලං 14,000භ ලං

එළිඹට ලං එන්දන් ලං නළවළ. ලං ඒ ලං ඇ් ත. ලං දේදොල්රන් ලං රැකිඹහ ලං

යනහ, ලංභවය ලංඅඹ ලංභඟදී ලංඒ ලංඅධයහඳනඹ ලංඅ්  ලංවරිනහ. ලංනමු්  ලංඒ ලං

අසථහ ලං දදන්නට ලං ඕනෆ. ලං එදහ ලං 11,000ක් ලං අය් තහභ ලං එළිඹට ලං

එන්දන් ලං 1,100 ලං නේ, ලං තමුන්නහන්දේරහ ලං  ලං 2,000ක් ලං ් දතෝ  ලං

150ක්්  ලංඑළිඹට ලංඑන්දන් ලංනළවළ. ලංඑභ ලංනිහ ලංතමුන්නහන්දේට ලංභභ ලං

කිඹන්දන්- 

 
ගරු ක්ෂහමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අහි ලංප්ඳහම් ලංයරහ ලංනළවළ. ලං අහි ලං උස ලං අධයහඳනඹ ලං දනුදන් ලං
දභය ලංසිඹඹට ලං30ක් ලංමුදල් ලංළඩි ලංයරහ ලංිකදඵනහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විහදඹට ලංඉඩ ලංදදන්නට ලංඵළවළ. 

749 750 



ඳහවේලිදේන්තුම 

ගරු ක්ෂහමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අහි ලං දන් ලං යන ලං මුදල් ලං ්රභහණඹ ලං සිඹඹට ලං 30ක් ලං ළඩි ලං යරහ ලං
ිකදඵනහ, ලංප්ඳහම් ලංයරහ ලංනළවළ. ලං[ඵහධහ ලංකිරීභක්] 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංබහනහඹතුමභහ, ලංඅහි ලංඉදරි ලංළඩ ලංටයුතුමරට ලංඹමු. ලං 
 

ගරු ක්ෂහමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ලං අනුය ලං දහනහඹ ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං අහන ලං ලදඹන් ලං භභ ලං
ඔඵතුමභහට ලං කිඹන්දන් ලං දභඹයි. ලං දළන් ලං ළරණිඹ ලං විලසවිදයහරදේ ලං

ඵහටුය ලංඋඳහධිඹ ලංවහ ලං90,000ක්දදනහ ලංලිඹහ ලංඳදාචි ලංදරහ ලංඉන්නහ. ලං
නමු්  ලං විබහඹට ලං ඉ ලං ් ද්  ලං 79,000යි. ලං ඒ ලං 79,000න් ලං pass 
දන්දන් ලංසිඹඹට ලං 10යි. ලං ඒ ලං අනු ලංත ලං 80,000ක් ලංඳභණ ලංතභන්ද  ලං

ටිනහ ලංහරඹ ලංනිපුණතහක් ලංනළික ලංඋඳහධික් ලංවහ ලංදඹොදනහ. 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ ලං ශභයින්ට ලං නළික ලං අභහරුක් ලං ඔඵතුමභහට ලං ිකදඵන්දන් ලං
දොදවොභද? 

 

ගරු ක්ෂහමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අහිට ලං කීභක් ලං ිකදඵනහ. ලං අහි ලං ුණ්ඩුද , ලං ඒ ලං නිහ ලං අහිට ලං
කීභක් ලංිකදඵනහ. ලං[ඵහධහ ලංකිරීභක්] 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුණහයරහ ලං හඩි ලං දන්න. ලං අහි ලං ඊශඟ ලං ටයුතුමරට ලං ඹමු. ලං
අභහතයහාල ලංනිද දන, ලංරු ලංඅකිර ලංවියහේ ලංහරිඹේ ලංභවතහ. 
 

එෂළර රජුමේ මවොමශොන ප්රතිසවසවහකරණය 

ිරීමම   අධයළඳන අමළතයතුමළමේ ප්රකළය 
ல்னரப ன்ணணறன் ெரற நெணமப்நெ: 

கல்ற அமச்ெரறன் கூற்ந 
RESTORATION OF TOMB OF KING ELARA: 

STATEMENT BY MINISTER OF EDUCATION 

 
ගරු අිර විරළේ කළරියලවම් මශතළ 
(ரண்நெறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං ඳහවේලිදේන්තුම ලං භන්ත්රී ලං රු ලං ඩ රස ලං

දමහනන්ද ලං භළිකතුමභහ ලං විසින් ලං 2016.07.22 ලං දනි ලං දන ලං සථහය ලං

නිදඹෝ ලං23 ලං(2) ලංඹටද්  ලංඅනු ලංරළබ ලං්රලසනඹ ලංදනුදන් ලංභහ ලංහිළිතුමරු ලං
රඵහ ලංදදනහ. 

1. ලං එශහය ලං භහධිඹ, ලං දේ ලං තහක් ලං නිලසචිත ලං දර ලං වඳුනහ ලං දන ලං
දනොභළත. 

එශහය ලං යජතුමභහද  ලං භහධිඹ ලං හිටුටහ ලං ඇතළයි ලං අනුභහන ලං යනු ලං
රඵන ලංඅනුයහධපුය ලංදකුණු ලංදදොයටුට ලංහිටිකන් ලංඒ ලංුන්නදේ ලංභධයභ ලං
ාසෘික ලං අයමුදර ලං වහ ලං පුයහවිදයහ ලං දදඳහවේතදේන්තුම ලංඒහඵමධ ලං
අලය ලංද ණ ලංවහ ලංළණීේ ලංටයුතුම ලංකිරීභට ලංළරසුේ ලංය ලංඇත. 

ඒ ලං අනු ලං එශහය ලං යජතුමභහද  ලං තය ලං භහධිඹ ලං වඳුනහ ලං තදවෝ  ලං
එඹ ලං්රිකාසයණඹ ලංය ලංඉදරි ලංටයුතුම ලංසිම් ලංකිරීභට ලංවළකිඹ. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Are you satisfied with the Answer, Hon. Douglas 

Devananada? 
 

ගරු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்நெறகு டக்பஸ் வரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
உரற ஆங்கவபரடு இது ெம்தந்ரகக் 

கனந்துமரடுற்கு ணக்கு வம் எதுக்கறத் ந்ரந 

வகட்டுக்தகரள்கறன்வநன். 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay. මීශඟට, ලං රු ලං නිලහන්ත ලං මුතුමදවට්ටිභද  ලං නිදඹෝජය ලං
අභහතයතුමභහ. ලං 

    
ඔ ලුවිල් ලරළය ප්රමද්මේ ජනතළල මුහුණ 

මදන දෆලෆන්ත ප්රහන   ලෆඩබන ලරළය ශළ 

නළවික ක යුතු අමළතයතුමළමේ ප්රකළය  
எலுறல் துமநநைகப் தறவெ க்கள் 

றர்வரக்கும் தரரற தறச்ெறமணகள்: 

துமநநைகங்கள் ற்நம் கப்தற்நமந 

அலுல்கள் தறல் அமச்ெரறன் கூற்ந 
SERIOUS PROBLEMS FACED BY PEOPLE IN 

OLUVIL PORT AREA: STATEMENT BY ACTING 
MINISTER OF PORTS AND SHIPPING AFFAIRS 

 

ගරු නිළන්ත මුතුමශට්ටිගමමේ මශතළ (ලරළය ශළ නළවික 

ක යුතු නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு றரந் நைத்துதயட்டிகவக - துமநநைகங்கள் 

ற்நம் கப்தற்நமந அலுல்கள் தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage - Deputy Minister 
of Ports and Shipping Affairs) 

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං 2016.08.23 ලං න ලං දන ලං රු ලං ඩ රස ලං

දමහනන්දහ ලං භළිකතුමභහ ලං විසින් ලං 23(2) ලං සථහය ලං නිදඹෝඹ ලං ඹටද්  ලං
අන ලංරද ලං්රලසනඹට ලංහිළිතුමය ලංදභදේයි. 

01. ඔ . 

          දේ ලංහිළිඵ ලංනය ලංළරසුේ ලංවහ ලංජර ලංේඳහදන ලංඅභහතයතුමභහ ලං
විසින් ලංඉදරිඳ්  ලංශ ලං2016.08.08 ලංදනළික ලං16/1588/714/029 ලං
අා ලං දයන ලං අභහතය ලං භණ්ඩර ලං න්දමලදේ ලං දක්හ ලං ඇික ලං
නිවේදමල ලංදදයටු ලංඅධහනඹ ලංදඹොමු ලංය, ලංඳ් නහ ලංළටලු ලං
විී භ ලං වහ ලං අලය ලංක්රිඹහභහවේ ලං න්නහ ලං දර ලං ශ්රී ලංරාහ ලං
යහඹ ලංඅධිහරිඹට ලංදන්හ ලංඇත. ලංහිටඳතක් ලංඅමුණහ ලංඇත. ලංඑඹ ලං
වභළගත* ලංයමික. 

 දභභ ලං හවේඹඹ ලං දයශ ලං ායක්ණ ලං වහ ලං දයශ ලං ේඳ්  ලං
ශභනහයණ ලං දදඳහවේතදේන්තුම ලංභඟ ලං ඒහඵමධ ලං සිම් ලං
යනු ලං රළදේ. ලං  ලංදයශ ලං ායක්ණ ලං වහ ලං දයශ ලං ේඳ්  ලං
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————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  நூணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ශභනහයණ ලං දදඳහවේතදේන්තුම ලං  ලංභඟ ලං සිම් ලං යන ලං රද ලං
හච්ඡහට ලං අනු ලං ක්ණි ලං ත ලං යුතුම ලං තහහලි ලං
හිඹයක් ලං දර ලං මීටවේ ලං 550 ලං දයශ ලං ්රදමලඹට ලං ල් ලං ළටි ලං
දළමීභට ලංතීයණඹ ලංයන ලංරදී. 

 ඔලුවිල් ලං යහඹ ලං ාවේධන ලං යහඳෘිකදේ ලං අයමුදල් ලං ළඳයීදේ ලං
නිදඹෝජිත ලං ුඹතනඹ ලං න ලං දඩන්භහවේක් ලං විදමල ලං ටයුතුම ලං
අභහතයහාලඹ ලං පුළුල් ලං ඉාජිදන්රු ලං අධයඹනඹක් ලං සිම් ලං ය, ලං
දයශ ලංහදනඹ ලංවහ ලංහිළිඹේ ලංදර ලංත ලංවළකි ලංක්රිඹහභහවේ ලං
ළසීභ ලංවහ ලංමරය ලංවහඹ ලංරඵහදීභට ලංඑඟ ලංම ලංඇත. 

 අභහතයහාල ලංදටන්ඩවේ ලංභණ්ඩරඹක් ලංවහ ලංතහක්ණි ලංඇයීේ ලං
මිකටුක් ලංඳ්  ලංය ලංදේ ලංන ලංවිට ලංදොන්ත්රහ්  ලං්රදහනඹ ලංය ලං
ඇත. ලං දටන්ඩවේ ලං භණ්ඩරඹ ලං වහ ලං දොන්ත්රහ් රු ලං අතය ලං
එඟතහ ලංවහ ලංන ලංහච්ඡහ ලංඅන් ලංය ලංඇත. 

02. භ් ය ලංඅඳනඹන ලංවේභහන්තඹ ලංුයේබ ලංකිරීභ ලංවහ ලංඅලය ලං
ඹටිතර ලං ඳවසුේ ලං ඔලුවිල් ලං යහඹ ලං ුශ්රිත ලං දළනටභ්  ලං
සථහඳනඹ ලංය ලංඇත. ලංවේභහන්තලහරහද  ලංදභදවයුේ ලංටයුතුම ලං
ුයේබ ලංය ලංනළත. 

03. දේ ලංන ලංවිට ලංඅේඳහය ලංදසත්රික් ලංදල්ේ ලංඳ් ශ ලංමිකටු ලංවිසින් ලං
ඉඩේ ලංඅයිිකඹ ලංතවවුරු ලංශ ලංඉඩේ ලංටුමිකඹන් ලං19දදදනකු ලංවහ ලං
ඳවේචඹට ලංරුහිඹල් ලං30,000 ලංඵළගින් ලංන්ද ලංරඵහදී ලංඇත. ලංඉිකරි ලං
ඉඩේ ලංටුමිකඹන් ලංවහ ලංන්ද ලංදමභට ලංඅදහශ ලංතක්දේරු ලංහවේතහ ලං
අඩ්ඩහරච්දච්න ලං්රහදමීයඹ ලංදල්ේ ලංවිසින් ලංරඵහදීභ ලං්රභහදමභ ලං
දවේතුමදන් ලං අයිිකඹ ලං තවවුරු ලංය ලං ළනීභ ලං ව ලං න්ද ලං මුදල් ලං
දමභ ලං්රභහද ලංම ලංඇත. 

 

 
මඳෞද්ගලික මන්ත්රීන්මේ ඳන ක මකටුම්ඳ ක 

ணற உநப்தறணர் ெட்டநனங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
ආමෝකළ වමළජ මව ලළ ඳදනම (වසවහථළගත ිරීමමම්) 

ඳන ක මකටුම්ඳත 
ஆவனரகர ெநக வெம ன்நம் (கூட்டிமத்ல்) 

ெட்டநனம் 
ALOKA SOCIAL SERVICE FOUNDATION (INCORPORATION) 

BILL 
 

ගරු එවහ.එම්. මරික්ෂකළර් මශතළ 
(ரண்நெறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංභහ ලංඳවත ලංවන් ලංදඹෝජනහ ලංඉදරිඳ්  ලං
යනහ: ලං 

"ුදරෝහ ලං භහජ ලං දේහ ලං ඳදනභ ලං ාසථහත ලං කිරීභ ලං වහ ලං වූ ලං

ඳන්  ලංදටුේඳත ලංඉදරිඳ්  ලංකිරීභට ලංඅය ලංදඹ ලංයුතුම ලංඹ." 

 
ගරු (මශළ ළර්ය) ආශු මළරසිසශ මශතළ 
(ரண்நெறகு (வதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

 
විසින් වහථිර කරන දී. 
ஆவரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්මත විය. 
ඳන ක මකටුම්ඳත ඊ  අනුකල ඳෂමුලන ලර ිරයලන දින්  එය 

මුද්රණය ිරීමම  නිමයෝග කරන දී.  

ලළර්තළ ිරීමම වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිමයෝගය ය ම ක ඳන ක 
මකටුම්ඳත ජළතිසක ප්රතිසඳ කතිස ශළ ආර්ථික ක යුතු අමළතයතුමළ මලත 
ඳලරන දී. 

 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, ெட்டநனம் நைன்நைமந றப்தறடப்தட்டு, அச்ெறடப்தடக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

ெட்டநனம் றமனக்கட்டமப இன. 47(5) இன்தடி வெற 
தகரள்மககள் ற்நம் ததரந்பரர அலுல்கள் அமச்ெந்க்கு 

அநறக்மக தெய்ப்தடுற்கரகச் ெரட்டப்தட்டது. 
 

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 National Policies and Economic Affairs for report. 

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்நெறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 

නෆඟී සිටිමේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලං දදන්ස ලං ගුණවේධන ලං භන්ත්රීතුමභහ. ලං රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං
දළනටභ්  ලං හර ලං ද රහ ලං දඵොදවෝදයින් ලං ඉක්භ ලං ගිටුනුයි ලං
ිකදඵන්දන්. ලං 

 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்நெறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භභ ලං ද රහ ලං න්දන් ලං නළවළ, ලං රු ලං ථහනහඹතුමභනි. ලං දේ ලං
හයණඹ ලං දදයටු ලං භහ ලං ඔඵතුමභහද  ලං අධහනඹ ලං දඹොමු ලං යනහ. ලං
සහධීන ලං දොමිකන් ලං බහ ලං ඇික ලං ශ ලං ඳසු, ලං අදප් ලං ුණ්ඩුක්රභ ලං
යසථහද  ලං41උ.(1), ලං(2) ලංව ලං(3) ලංඅනු ලංයසථහ ලංඹටද්  ලංඒහදේ ලං
හවේතහ ලංඳහවේලිදේන්තුමට ලංඉදරිඳ්  ලංයන ලංදර ලංයදී ලංඅඳ ලංඉල්රහ ලං
සිටිඹහ. ලං දළන් ලං අවුරුමදක් ලං ත ලං දරහ ලං ිකදඵනහ. ලං නමු් , ලං එක් ලං එක් ලං
දොමිකන් ලං බහර ලං හවේතහ ලං තභ ලං වරිඹහහය ලං ඳහවේලිදේන්තුමට ලං
ඉදරිඳ්  ලං දරහ ලං නළවළ. ලං ඔඵතුමභහ ලං තභයි, ලං ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං
බහද  ලංබහඳිකතුමභහ. ලංුණ්ඩුක්රභ ලංයසථහට ලංඅනුයි ලංදේ ලංටයුතුම ලං
දදයන්න ලං ඕනෆ. ලං භභ ලං ඔඵතුමභහද  ලං අධහනඹට ලං දදනන්දන්, ලං
දොමිකන් ලංබහ ලංේඵන්ධදඹන් ලංඅනුභනඹ ලංශ ලංයුතුම ලංරීික ලංභහරහ ලං
හිළිඵ්  ලං 41 ලං යසථහද  ලං වන් ලං ය ලං ිකදඵන ලං ඵයි. ලං ඒ ලං රීික ලං
භහරහ ලං අනු ලං වරිඹහහය ලං හවේතහක් ලං ඳහවේලිදේන්තුමට ලං ඉදරිඳ්  ලං
දනොය ලංතභයි ලංදොමිකන් ලංබහ ලංටයුතුම ලංයදන ලංඹන්දන්. ලංදභඹ ලං
ඉතහභ ලංඵයඳතශයි. ලංරු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංඒ ලංනිහ ලංදොමිකන් ලංබහ ලං
දේ ලං ුහයදඹන් ලං ටයුතුම ලං යදන ලං ඹෆභ ලං වරිද, ලං නළමද ලං කිඹන ලං
හයණහ ලංඳහවේලිදේන්තුමට ලංදළනුේ ලංදදන්න ලංපුළුන් ලංනේ ලංදවොයි. ලංඒ ලං
ේඵන්ධදඹන් ලංඑභ ලංඅදහශ ලංදොමිකන් ලංබහ ලංසිඹල්රටභ ලංනිදඹෝඹක් ලං
නිකු්  ලංකිරීභට ලංඔඵතුමභහ ලංටයුතුම ලංයනහ ලංනේ ලංදවොයි. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංභන්ත්රීතුමභහ, ලංදළනට ලංඑභ ලංහවේතහ ලංස ලංදමිකන් ලංඳිකනහ. 
 

ගරු ක්ෂහමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

නෆඟී සිටිමේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 
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ඳහවේලිදේන්තුම 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංබහනහඹතුමභහ. 

 
ගරු ක්ෂහමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං භභ ලං දභතුමභහට ලං භතක් ලං යන්න ලං

ළභළිකයි ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං ුණ්ඩු ලං හරදේ ලං -අවුරුම් ලං 10ක්- ලං  ලං සහධීන ලං
දොමිකන් ලංබහ ලංක්රිඹහ් භ ලං වුදණ් ලංනළික ලං ඵ. ලංනීික ලං - ලං රීික ලං වදන්න ලං
ඔඵතුමභන්රහට ලං අවුරුම් ලං 10ක් ලං ිකබුණහ. ලං දභොනහද ලං දේ ලං ථහ ලං

යන්දන්? ලං [ඵහධහ ලංකිරීේ] ලං රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලං අවුරුම් ලං 10ක් ලං -
[ඵහධහ ලං කිරීේ] ලං මුරදී ලං සහධීන ලං දොමිකන් ලං බහ ලං අක්රිඹ ලං ශහ. ලං ඊට ලං
ඳසදේ ලං -[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංඒ ලං අවුරුම් ලං 10න් ලං අවුරුම් ලං 05ක් ලං අක්රිඹ ලංශහ. ලං
[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංඅවුරුම් ලං10ක් ලංිකබුණහ, ලංනීික ලං- ලංරීික ලංවදන්න. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංබහනහඹතුමභහ, ලංඅහි ලං්රධහන ලංටයුතුමරට ලංඹමු. 

 අද ලංදන ලංනයහඹ ලංඳත්රදේ ලංවිඹ ලංඅා ලං1 ලංව ලං2. ලං 

අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහද  ලං
අධයක් ලං ජනයහල්රි ලංඹද  ලං ළටුඳ ලං වහ ලං දීභනහ ලං ්රිකදලෝධනඹ ලංකිරීභ ලං
අනුභත ලංකිරීභ ලංව ලංසහධීන ලංදොමිකන් ලංබහන්ටු ලංබහඳිකයඹන් ලං
වහ ලං හභහජිඹන් ලංදත ලං දනු ලංරඵන ලං ඳහරිශ්රමිකඹන් ලං වහ ලං දන්  ලං
දීභනහ ලංඅනුභත ලංකිරීභ. ලංරු ලංඅග්රහභහතයතුමභහ ලංව ලංජහික ලං්රිකඳ් ික ලංවහ ලං
ුවේථි ලංටයුතුම ලංඅභහතයතුමභහ. 

 

අල්වහ මශෝ දණ ම ෝදනළ විමර්න 

මකොමින් වභළමේ අධයක්ෂ ජනරළල්  ලෆටුඳ 

ශළ දීමනළ  
இனஞ்ெம் ற்நம் ஊல் தற்நற குற்நப் 

நெனணரய்வு ஆமக்குழுறன்  தறப்தரபர் 

ரகம் : ெம்தபம் ற்நம் தகரடுப்தணவுகள் 
  DIRECTOR-GENERAL OF COMMISSION TO 

INVESTIGATE ALLEGATIONS OF BRIBERY OR 

CORRUPTION: SALARY AND ALLOWANCES 

[අ. බහ. ලං2.38] 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ (අග්රළමළතයතුමළ වශ ජළතිසක 
ප්රතිසඳ කතිස ශළ ආර්ථික ක යුතු අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு றல் றக்கறெறங்க - தற அமச்ெந்ம் வெற 

தகரள்மககள் ற்நம் ததரந்பரர அலுல்கள் அமச்ெந்ம்) 

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

රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංභහ ලංඳවත ලංවන් ලංදඹෝජනහ ලංඉදරිඳ්  ලං

යනහ: 

"1994 ලං අා ලං 19 ලං දයන ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලං

බහ ලංඳනද්  ලං16 ලං(1) ලංන්ිකඹ ලංඅනු ලං ලංදොමිකන් ලංබහට ලංඳළරී ලංඇික ලංහවේඹඹන් ලං

ඉටුයලීභ ලං හිණි ලං එභ ලං දොමිකන් ලං බහට ලං වහඹ ලං මභට ලං අධයක් ලං

ජනයහල්යදඹකු ලං ඳ් කිරීභට ලං ව ලං එභ ලං තනතුමය ලං දයන ලං තළනළ් තහට ලං
ඳහවේලිදේන්තුම ලං විසින් ලං නිලසචඹ ලං යනු ලං රඵන ලං ළටුඳක් ලං  ලංදමභට ලං විධිවිධහන ලං

රසහ ලංදී ලංඇික ලංදවයින්ද; ලං ලං ලං ලං 

අදහනභක් ලං දළරිඹ ලං යුතුම ලං තනතුමයක් ලං න ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං

විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහද  ලං අධයක් ලං ජනයහල් ලං තනතුමයට ලං 2015.02.12 ලං දන ලං

යජදේ ලං අලයතහ ලං භත ලං නීිකඳික ලං දදඳහවේතදේන්තුමද  ලං අිකදවේ ලං දොලිසිටවේ ලං

ජනයහල් ලං ධයදේ ලං යහජහරි ලං ශ ලං ජනහධිඳික ලං නීතීඥ ලං ඒ. ලං ඒ. ලං පී. ලං දල්රුක්ෂි ලං ඩඹස ලං

වික්රභසිාව ලංභව් මිකඹ ලංඳ් කිරීභ ලංභත, ලංඇඹට ලංදඳෞමලි ලංන ලංදේ ලංඳවත ලංවන් ලං
ළටුප් ලංවහ ලංදීභනහ ලං2015.02.12 ලංදන ලංසිට ලංදමභට ලංඅභහතය ලංභණ්ඩර ලංඅනුභිකඹ ලංරඵහ ලං

දී ලංඇික ලංදවයින්ද:- 

(අ) අිකදවේ ලංදොලිසිටවේ ලංජනයහල් ලංතනතුමයට ලංටුමික ලංභහසි ලංළටුඳ ලංව ලංසිඹලු ලං
දීභනහ ලං(ම්යථන ලංදීභනහ, ලං ඉන්ධන ලංදීභනහ ලංව ලංනිහ ලංකුලී ලංදීභනහ ලං
වළය); 

 ව 

( )ු අල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලං විභවේලන ලංදොමිකන් ලංබහද  ලං අධයක් ලං
ජනයහල් ලංධුයඹට ලංටුමික ලංඅභහතයහාල ලංදල්ේ ලංදීභනහ, ලංම්යථන ලංදීභනහ, ලං
ඉන්ධන ලං දීභනහ ලං වහ ලං යජදේ ලං නිර ලං නිහඹක් ලං රඵහදී ලං දනොභළික ලං නේ ලං
නිහ ලංකුලී ලංදීභනහ. 

 ඊට ලං අනුකර, ලං 1994 ලං අා ලං 19 ලං දයන ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං
විභවේලන ලංදොමිකන් ලංබහ ලංඳනද්  ලං16 ලං(2) ලංන්ිකඹ ලං්රහය, ලංඅල්රස ලං
දවෝ ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකන් ලංබහද  ලංඅධයක් ලංජනයහල්, ලං
ජනහධිඳික ලංනීතීඥ ලංඒ. ලංඒ. ලංපී. ලංදල්රුක්ෂි ලංඩඹස ලංවික්රභසිාව ලංභව් මිකඹ ලංදත ලං
යජදේ ලංඒහඵමධ ලංඅයමුදරට ලංළඹ ලංඵයක් ලංන ලංඳරිද ලංඉවත ලංවන් ලංභහසි ලං
ළටුඳ ලං වහ ලං දීභනහ ලං දමභට ලං දභභ ලං ඳහවේලිදේන්තුම ලං දඹෝජනහ ලං ේභත ලං
යයි. 

(අභහතය ලංභණ්ඩරදේ ලංඅනුභිකඹ ලංදන්හ ලංිකදේ.)" 

රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලං-[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංදේ ලංබහද  ලංඵළටළුදෝ ලං
ඉන්නහ. ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලං 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලංඅග්රහභහතයතුමභනි, ලංඔඵතුමභහ ලංථහ ලංයදන ලංඹන්න. ලං[ඵහධහ ලං

කිරීේ] ලං 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔඵතුමභහ ලංඅසථහ ලංරඵහ ලංදදනහ ලංනේ- 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ලං අග්රහභහතයතුමභහද  ලං ථහට ලං ඵහධහ ලං යන්න ලං එඳහ. ලං භභ ලං
ුණ්ඩු ලංඳක්ඹ ලංව ලංවිඳක්ඹ ලංකිඹන ලංදදඳහවේලසඹටභ ලංථහ ලංකිරීදේ ලං

නිදව ලංරඵහ ලංදීරහ ලංිකදඵනහ. 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

දේ ලංයදට් ලංයසථහට ලංඅනුකර ලංසහධීන ලංදොමිකන් ලංබහර ලං

හභහජිඹන්ට් , ලං බහඳිකරුන්ට් , ලං නිරධහරින්ට්  ලං ද තන ලං වහ ලං
දීභනහ ලංඅනුභත ලංයන්න ලංිකදඵන්දන් ලංඳහවේලිදේන්තුමදන්. ලංදේ ලංඅඹ ලං
දළන් අවනහ, ලං දොමිකන් ලං බහර ලං හවේතහ ලං ළන. ලං භභ ලං දදොස ලං

කිඹන්දන් ලංනළවළ. ලංදභොද, ලංදභතුමභන්රහ ලංතභයි ලංසහධීන ලංදොමිකන් ලං
බහ ලං නළික ලං දශේ. ලං දළන් ලං දේ ලං යදට් ලං සහධීන ලං දොමිකන් ලං බහර ලං
ළඩටයුතුම ලං දදයනහ ලං කිඹරහ ලං ටුතන්න ලං දේ ලං අඹ ලං අළභිකයි. ලං

[ඵහධහ ලං කිරීේ] ලං ඇ් ත ලං ලදඹන්භ ලං විලහර ලං ළක්කුභක් ලං ිකදඵනහ, ලං
තභන් ලංට ලං දේහ ලං ක්රිඹහ් භ ලං යන්න ලං ඵළරි ලං මභ ලං ළන. ලං දභච්චය ලං
්රලසනඹක් ලං ිකදඵන්දන්, ලං වභත්රීඳහර ලං සිරිදේන ලං ජනහධිඳිකතුමභහ ලං
ඹටද්  ලංදේහ ලංක්රිඹහ් භ ලංකිරීභ ලංළන ලංදන්. ලං 

දේ ලං යදට් ලං ිකබුණු ලං දූණඹ ලං නළික ලංයන්න, ලං දමලඳහරන ලං ඇඟිලි ලං
ළසීේ ලංනතය ලංයන්න ලංඅළභළික ලංවුණ ලංනිහ ලංතභයි ලංඅද ලංදභතළන ලංෆ ලං
වන්දන්. ලං ඒහ ලං ඔඵතුමභන්රහට ලං නළික ලං යන්න ලං ඵළරි ලං වුණහ ලං දන්. ලං

[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංඔඵතුමභන්රහට ලංසහධීන ලංදොමිකන් ලංබහ ලංක්රිඹහ් භ ලං

755 756 



2016 ළප්තළේඵවේ ලං21 ලං 

යන්න්  ලං ඵළරි ලං වුණහ ලං දන්. ලං අදප් ලං භන්ත්රීයදඹක් ලං තභයි ලං

ඉසදල්රහභ ලංගිටුන් ලංදවව් න ලංුණ්ඩුක්රභ ලංයසථහ ලංාදලෝධනඹ ලං
ක්රිඹහ් භ ලං යන්න ලං ඕනෆ ලං කිඹරහ ලං චන්රිහ ලං කුභහයතුමා ලං ටුටපු ලං
ජනහධිඳිකරිඹට ලං ඵර ලංදශේ. ලං දේ ලං විරුමධ ලං ඳක්දඹන් ලං එදහ ලං ස ලං
යපු ලං දවව් න ලං ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාදලෝධනඹ ලං ක්රිඹහ් භ ලං

යන්න ලංකිඹරහ ලංචන්රිහ ලංකුභහයතුමා ලංටුටපු ලංජනහධිඳිකරිඹට ලංගිටුන් ලං
ඵර ලං ශහ. ලං එදවභ ලං ඵර ලං යරහ ලං දවව් න ලං ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං
ාදලෝධනඹ ලං ක්රිඹහ් භ ලංශහයින් ලං ඳසදේ, ලං අද ලං දේ ලං අඹට ලං විලහර ලං

ළක්කුභක් ලං ිකදඵනහ, ලං අඳ ලං සහධීන ලං දොමිකන් ලං බහ ලං ක්රිඹහ් භ ලං
කිරීභ ලං ළන. ලං 2001දී ලං අහි ලං ඇවිල්රහ ලං දේ ලං බහද  ලං දදඳළ් ද් භ ලං
ළභළ් ත ලං ඇික ලං දවව් න ලං ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාදලෝධනඹ ලං

ක්රිඹහ් භ ලං ශහ. ලං සහධීන ලං දොමිකන් ලං බහ ලං ක්රිඹහ් භ ලං න ලං
දරෝදේ ලං දන්  ලං යටල් ලං දවහ ලං ඵළලුහ. ලං ඒ ලං අනු ලං අහි ලං දඹෝජනහ ලං
ඉදරිඳ්  ලං යරහ ලං දේ ලං යදට් ලං සහධීන ලං ලං දොමිකන් ලං බහ ලං ඇික ලං ශහ. ලං

අවුරුම් ලංදද ලංතුමනක් ලංසහධීන ලංදොමිකන් ලංබහ ලංක්රිඹහ් භ ලංශහ. ලංඅහි ලං
අවුරුම් ලං දද, ලං තුමනක් ලං ක්රිඹහ් භ ලං ශහයින් ලං ඳසදේ ලං ඊශඟ ලං අවුරුම් ලං
දද, ලං තුමදන්දී ලං සහධීන ලං දොමිකන් ලං බහ ලං ක්රිඹහ් භ ලං යන ලං එ ලං
අක්රිඹ ලං ශහ. ලං අක්රිඹ ලං ශහයින් ලං ඳසදේ ලං දභොක්ද ලං ඊශඟට ලං සිමධ ලං

වුදණ්? ලං2010 ලංඇවිල්රහ, ලංදේ ලංරු ලංබහද  ලංවළභ ලංඳක්ඹක්භ ලංඑට ලං
එතුම ලංදරහ ලං223දදදනක් ලංඅනුභත ලංයපු ලංසහධීන ලංදොමිකන් ලංබහ ලං
අදවෝසි ලංශහ. ලං සහධීන ලං දොමිකන් ලංබහ ලං අදවෝසි ලංයපු ලංනිහ ලං ඊට ලං

විරුමධ ලංවිලහර ලංජනභතඹක් ලංදේ ලංයදට් ලංඇික ලංවුණහ. ලං 

භභ ලං ටුතන්දන්, ලං ඳශමුළනි ලං තහට ලං විරුමධ ලං ඳක්දේ ලං ඉන්න ලං
ණ්ඩහඹේ ලං සිඹල්රභයි, ලං සිවිල් ලං භහජඹයි, ලං ුමික ලං නහඹයින් ලං

සිඹලු ලංදදනහභයි ලංඑට ලංඑතුම ලංවුදණ් ලංදේ ලංසහධීන ලංදොමිකන් ලංබහ ලං
ඇික ලංයන්න ලංකිඹරහයි. ලංඒ ලංවහ ලංවිලහර ලංඵරද ඹක් ලංඇික ලංවුණහ. ලං
දේ ලං යදට් ලං ්රජහතන්ත්රහදඹ ලං සථහහිත ලං යන්න, ලං දේ ලං යදට් ලං සහධීන ලං

දොමිකන් ලංබහ ලංඇික ලංයන්න ලංකිඹරහ ලං ඒ ලංඵරද ඹ ලං විසින් ලං දඳොම් ලං
අදප්ක්දඹක් ලං දතෝයහ ලං ් තහ. ලං ඒ ලං දඳොම් ලං අදප්ක්ඹහ ලං තභයි ලං
වභත්රීඳහර ලං සිරිදේන ලං භළිකතුමභහ. ලං [ඵහධහ ලං කිරීභක්] ලං තභන්ද  ලං

ඳක්දේ ලං නහඹඹහට ලං විරුමධ ලං දන් ලං ඔඵතුමභන්රහ ලං දේ ලං ථහ ලං
යන්දන්. ලං ඉිකන්, ලං දේ ලං අඹ ලං දොවහටද ලං ඹන්දන්? ලං තභන්ද  ලං
ඳක්දේ ලංනහඹඹහට ලංවිරුමධයි ලංදන්. ලං 

 

ගරු මන්ත්රීලරමයක්ෂ 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 
ඔවුන් ලංඳක්දඹන් ලංඑශරහ. ලං 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔ . ලංවභත්රීඳහර ලංසිරිදේන ලංභළිකතුමභහද  ලං"වභත්රී ලංඳහරනඹක් ලං - ලං

සථහය ලං යටක්" ලංකිඹන ලංභළිකයණ ලං්රහලනඹ ලංක්රිඹහ් භ ලංයන්න ලං
අහි ලං සිඹලු ලං දදනහභ් , ලං දේ ලං යදට් ලං ජනතහ්  ලං ළඳදරහ ලං එතුමභහ ලං
ජනහධිඳික ලංය ලං් තහ. ලංඇ් ත ලංලදඹන්භ ලංදභතළන ලංෆ ලංවන ලංඅඹට ලං

භභ ලංදදොස ලං කිඹන්දන් ලංනළවළ. ලං ඔඵතුමභන්රහ ලං දළන් ලංනහටු ලංදනහ ලං
ඇික, ලං අහි ලං දේ ලං සහධීන ලං දොමිකන් ලං බහ ලං අදවෝසි ලංදශේ ලං නළ් නේ ලං
තභ්  ලං අහි ලං ුණ්ඩු ලං ඳළ් ද්  ලං හඩි ලං දරහ ලං ඉන්නහ ලං කිඹරහ. ලං

ඔඵතුමභන්රහ ලං දළන් ලං ුණ්ඩු ලං ඳළ් ද්  ලං හඩි ලං දරහ්  ලං නළවළ; ලං
විඳක්දේ ලං ්රධහන ලං තනතුමදවේ ලං හඩි ලං දර්  ලං නළවළ. ලං ඒ ලං ඳළ් ද්  ලං
දොදන්භ ලං තභයි ලං ඔඵතුමභන්රහ ලං දළන් ලං ඉන්දන්. ලං දේ ලං යදට් ලං ජනතහ ලං

ඉල්රපු ලං දදඹක් ලං ිකබුණහ. ලං ඒ ලං ජනතහද  ලං ඉල්ලීභ ලං අනු ලං අලු්  ලං
ඵරද ඹක් ලංඇික ලංවුණහ. ලංඒ ලංඵරද දඹන් ලංදමලඳහරන ලංදඳයළිඹක් ලං
දේ ලං යදට් ලං ඇික ලං වුණහ. ලං අහනදේදී ලං අහි ලං දවන ලං න ලං ුණ්ඩුක්රභ ලං

යසථහ ලංාදලෝධනඹ ලංදේ ලංඳහවේලිදේන්තුමට ලංඉදරිඳ්  ලංශහ. ලං 

දවන ලංන ලංුණ්ඩුක්රභ ලංයසථහ ලංාදලෝධනඹ ලංහිළිඵ ලංඑක්්  ලං
ජහික ලංඳක්දේ, ලංජනතහ ලංවිමුක්ික ලං දඳයමුදණ්, ලං ද්රවිඩ ලං න්ධහනදේ, ලං
එක්්  ලං ජනතහ ලං නිදවස ලං න්ධහනදේ ලං විවිධ ලං භත ලං ිකබුණහ. ලං ඒ්  ලං

වභත්රීඳහර ලං සිරිදේන ලං භළිකතුමභහ ලං ජනහධිඳික ලං ලදඹන් ලං ඳ් වුණහට ලං

ඳසදේ ලං දේ ලං බහද  ලං හච්ඡහ ලං යරහ, ලං අහි ලං එඟ ලං දරහ, ලං ඒ ලං
ේභත ලං  ලංශහ. ලං අහි ලං සිඹලු ලං දදනහභ ලං එතුම ලං දරහයි ලං දවන ලං න ලං
ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාදලෝධනඹ ලං ේභත ලං ය් ද් . ලං ඒ ලං
ේභත ලං යදන ලං අහි ලං ඡන්දඹට ලං ගිඹහට ලං ඳසදේ ලං දේ ලං යදට් ලං ජහික ලං

ුණ්ඩුක් ලං ඇික ලං යන්න ලං හතහයණඹ ලං ඇික ලං වුණහ. ලං 2010දී ලං
දවඅටන ලං ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාදලෝධනදඹන් ලං දේ ලං සහධීන ලං
දොමිකන් ලං බහ ලං අදවෝසි ලං ශහ. ලං එභ ලං නිහ ලං දේ ලං යදට් ලං විලහර ලං

දමලඳහරන ලංදඳයළිඹක් ලංඇික ලංදරහ, ලංදේ ලංසහධීන ලංදොමිකන් ලංබහ ලං
නළත්  ලංහිටුටුරහ ලංඳශමුළනි ලංතහට ලංදේ ලංයදට් ලංජහික ලංුණ්ඩුක් ලං
ඇික ලං ලංදරහ ලංිකදඵනහ. ලංදේ ලංයදට් ලංජහික ලංුණ්ඩුක් ලංිකදඵන ලංඑට ලං

භවය ලංඅඹ ලංඅළභළිකයි. ලංදේ ලංයදට් ලං්රලසන ලංවි ලංදන ලංඑට ලංභවය ලංඅඹ ලං
අළභළිකයි. ලං ඒ ලං ළන ලං විලහර ලං තයවක් ලං ිකදඵනහ; ලං ළක්කුභක් ලං
ිකදඵනහ. ලංදභොක්ද ලංඔඹ ලංිකදඵන ලංඅභහරුභ? ලංදභොක්ද ලංිකදඵන ලං

්රලසනඹ? ලං 
 

ගරු මන්ත්රීලරමයක්ෂ 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 

දවොයේ ලංයන්න ලංඵළවළ. 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

එ ලංඑ ලංදවේතුම ලංඅදප් ලංරු ලංභන්ත්රීරු ලංකිඹනහ. ලංඑ ලංඳළ් තකින් ලං

දවොයේ ලං යන්න ලං ඵළවළ. ලං අදනක් ලං ඳළ් දතන් ලං දමලඳහරන ලං
ලදඹන් ලංඵරඳෆේ ලංයන්න ලංඵළවළ. ලංදභතළන ලංදභොක්ද ලංසිමධ ලංදරහ ලං
ිකදඵන්දන්? ලං ඳශමුළනි ලං තහට ලං දේ ලං යදට් ලං ඳරිඳහරනදේ ලං

ඳ් මේරට ලංඇඟිලි ලංවන්න ලංඵළවළ. ලංදමලඳහරන ලංලදඹන් ලංඵරඳෆේ ලං
ඇික ලං යන්න ලං ඵළවළ. ලං දඳොලීසිදේ ලං ඳ් මේරට, ලං දඳොලීසිදේ ලං
නිරධහරින්ට ලංඵරඳෆේ ලංයන්න ලංඵළවළ. 

 

ගරු මන්ත්රීලරමයක්ෂ 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 
එතදොට ලංදඳොලිසඳික ලංඳ්  ලංදශේ ලංදොදවොභද? 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ලං ජනහධිඳිකතුමභහ ලං යසථහදහඹ ලං භණ්ඩරඹට ලං අසථහක් ලං
ම්න්නහ, ලංදඳොලිසඳිකතුමභහ ලංදතෝයන්න ලංකිඹරහ. ලංදන ලංදොදවන්ද ලංඒ ලං
ඳ්  ලං කිරීභ ලං සිමධ ලං වුදණ්? ලං දේ ලං යදට් ලං යසථහදහඹ ලං භණ්ඩරඹට ලං

ජනහධිඳිකතුමභහ ලං ඒ ලං ටයු් ත ලං ඵහය ලං ම්න්නහ. ලං දේහ ලං ළන ලං දන්දන් ලං
නළික ලංනිේ ලංෆ ලංවන ලංඑදන් ලංළඩක් ලංනළවළදන්. ලංඅද ලංිකදඵන්දන් ලං
දවො ලං අසථහක්, ලං දේ ලං දොමිකන් ලං බහ ලං ක්රිඹහ් භ ලං දනහද, ලං

ඒහදේ ලං අඩු ලං ඳහඩුේ ලං ිකදඵනහද, ලං නළමද ලං කිඹරහ ලං ඵරන්න. ලං
දභතළනදීභ ලං දප්නහ, ලං අද ලං කිසිභ ලං අයමුණක් ලංනළික ලං ්රජහතන්ත්රහදී ලං
ඹහන්ත්රණඹ ලං ඩහප්ඳල් ලං යන්න ලං එ ලං ණ්ඩහඹභක් ලං ඉන්නහ ලං

කිඹරහ. ලං දොච්චය ලංෆ ලං ළහු්  ලං අහි ලං ඹන ලං දේ ලං භන ලංනිකන්දන් ලං
නළවළ. ලංඳහද ලංඹහත්රහ ලංඅන් ලංයන ලංදොට ලංඅහි ලංළේඵල්හිටිඹ ලංම්න්නහ ලං
ජනතහදන් ලං පුයන්න ලං කිඹරහ. ලං ළේඵල් ලං හිටිඹ ලං ජනතහදන් ලං
පුයන්න ලංඵළරි ලංනිහ ලංදොදවේටද ලංගිදේ? ලං [ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංදොදවේටද ලං

ගිදේ? ලං [ඵහධහ ලං කිරීේ] ලං තමුන්නහන්දේරහ ලං ටුතහදන ලං ඉන්දන් ලං
තමුන්නහන්දේරහ ලං තභයි ලං නිඹභ ලං ශ්රී ලං රාහහයඹන් ලං කිඹරහ. ලං
තමුන්නහන්දේරහද  ලං රැසමභට ලං ඩහ ලං තුමන් ලං වතය ලං ගුණඹක් ලං විතය ලං

දන ලං කුරුණෆර ලං ටුටිඹහ. ලං ළේඵල් ලං හිටිඹ ලං පුයන්දන් ලං
දොදවොභද ලංකිඹරහ ලංඅහි ලංළප්තළේඵවේ ලංභහදේ ලංදඳන්නුහ. ලංඒ ලංවිධිඹට ලං
ළඩ ලං ය ලං න්දන් ලං නළික ලං නිේ ලං ෆ ලං වරහ ලං ළඩක් ලං නළවළ ලං දන්. ලං

තමුන්නහන්දේරහ ලංජනතහ ලංඑක් ලංඉන්න; ලංනළ් නේ ලංවළ ලංදදන්න. ලංඒ ලං
දදදන් ලං එක් ලං ය ලං න්න. ලං තමුන්නහන්දේරහ ලං ජනතහ ලං එක් ලං

757 758 



ඳහවේලිදේන්තුම 

ඉන්දන්්  ලං නළවළ; ලං වළ ලංදදන්දන්්  ලං නළවළ. ලං ඉිකන්, ලං ළදටන්න ලං ඕනෆ. ලං
[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංදභයින් ලංදඳන්නුේ ලංයන්දන්, ලංයට ලං්රිකක්දේඳ ලංයපු, ලං
කුණු ලංවුණු, ලංඳල් ලංවුණු ලංදමලඳහරනඹක් ලංතභයි ලංතභ්  ලංදන ලංඹන්දන් ලං

කිඹන ලං එයි. ලං දන ලං දදඹක් ලං නළවළ. ලං [ඵහධහ ලං කිරීේ] ලං ඒ ලං නිහයි ලං ෆ ලං
වන්දන්. ලංදභොක්ද ලංිකදඵන ලංතයව? ලං 

දළන්, ලංභළිකයණඹට ලංඵරඳෆභක් ලංයන්න ලංඵළවළ. ලං  ලංඅවුරුම් ලංඳවක් ලං

වඹක් ලංදභභ ලංක්රභද දඹ ලංඹනහ ලංනේ, ලංහට්  ලංඒ ලංදනස ලංයන්න ලං
ඵළවළ. ලංතමුන්නහන්දේරහ ලංඊශඟට ලංභළිකයණඹට ලංගිටුල්රහ ලංකිඹනහද ලං
සහධීන ලංදොමිකන් ලංබහ ලංනළික ලංයනහ ලංකිඹරහ? ලං 

 

ගරු මොශළන් ර කල කම ක මශතළ 
(ரண்நெறகு தனரயரன் த்த்வ) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

ඉිකන්, ලංඳශහ්  ලංඳහරන ලංභළිකයණඹ ලංිකඹන්න. 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භට ලං කිඹන්න, ලං  ලං තමුන්නහන්දේරහ ලං සහධීන ලං දොමිකන් ලං බහ ලං
නළික ලං යනහ ලං කිඹරහ ලං ඊශඟ ලං භළිකයණඹට ලං ගිටුල්රහ ලං කිඹනහද? ලං
සහධීන ලං දොමිකන් ලං බහ ලං නළික ලං ්රහදමීයඹ ලං බහ ලං  ලං භළිකයණඹට ලං

ඹන්න ලංතමුන්නහන්දේරහ ලංරෆසිකද? 
 

ගරු මොශළන් ර කල කම ක මශතළ 
(ரண்நெறகு தனரயரன் த்த்வ) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

භළිකයණඹ ලංිකඹන්න. ලංඇයි ලංභළිකයණඹට ලංඵඹද? 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භළිකයණඹ ලං ිකඹන්දන් ලං සහධීන ලං දොමිකන් ලං බහ ලං  ලං එක්ද, ලං ලං
නළිකද? ලං තමුන්නහන්දේරහ ලං භට ලං එක් ලං කිඹන්න. ලං  ලං සහධීන ලං

දොමිකන් ලංඅදවෝසි ලංයනහ ලංකිඹරහ ලංඊශඟ ලංභළිකයණදේදී ලංකිඹන්න ලං
ඔඵතුමභන්රහ ලංරෆසිකද? ලං 

 

ගරු  න්දිම ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு ெந்ற கவக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
රෆසිකද? 

 

ගරු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

දළන් ලං නළඟිටරහ ලං කිඹන්න, ලං අහි ලං ඒහ ලං අදවෝසි ලං යනහ ලං කිඹරහ. ලං
[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංඑදවභ ලංනේ, ලංභභ ලංකිඹන්දන් ලංඑ ලංදදඹයි. ලංඔඵතුමභන්රහ ලං

සහධීන ලංදොමිකන් ලංබහ ලංඅදවෝසි ලංයන්න ලංඅළභළිකයි. ලංඑදවභ ලංනේ ලං ලං
දභොද ලං දේ ලංතයව? ලංඅඳට ලංකිඹන්න ලං  ලංඒ ලං දවේතුම ලංදභොක්ද ලංකිඹරහ. ලං
[ඵහධහ ලං කිරීේ] ලං දේ ලං තයව ලං දභොක්ද? ලං ඇයි ලං ඊවේයහ? ලං ඇයි ලං

රිදදන්දන්? ලං ලං ලං 

දේ ලං දොමිකන් ලංබහ ලං එට්  ලං අධියණ ලංඵරඹ ලංනළවළ. ලං දේ ලං
බහලින් ලංනඩු ලංදළේදභෝ  ලංඅධියණඹට ලංඹන්න ලංපුළුන්. ලංඒ ලංතීයණ ලං

න්දන් ලංඅධියණදඹන්. ලංදළන්, ලංම්යථනඹ ලංඅයදන ලංජනහධිඳිකතුමභහ ලං
නළ් නේ ලංභභ ලංඅග්රවිනිලසචඹහයතුමභහට්  ලංහට්  ලංථහ ලංයන්දන් ලං
නළවළ. ලං භභ ලං දළරහ්  ලංනළවළ ලං -[ඵහධහ ලං කිරීේ] ලංවුද? ලං ඔඵතුමභන්රහ ලං

කිඹන්න ලංවුද ලංඑදවභ ලංදශේ ලං කිඹරහ? ලං භභ ලංකි ද  ලං අහි ලංයන්දන් ලං
නළවළ ලං කිඹරහයි. ලං භභ ලං කි ද  ලං නළවළ ලං දන ලං දදනක් ලං යනහ ලං

කිඹරහ! ලං [ඵහධහ ලං කිරීේ] ලං භභ ලං කිඹන්දන්, ලං භභ ලං ථහ ලං යරහ ලං නළවළ ලං

කිඹරහයි. ලං ජනහධිඳිකතුමභහ්  ලං ථහ ලං යරහ ලං නළවළ. ලං දන ලං අඹ ලං ථහ ලං
යන්න ලං ලංඇික. ලංභභ ලංනේ ලංඒහ ලංදන්දන් ලංනළවළ. ලංඉිකන්, ලංඒ ලංවුද ලංකිඹරහ ලං
ඔඵතුමභන්රහ ලං දන්නහ ලංනේ ලංකිඹන්න. ලං [ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංභභ ලංනේ ලංඒහ ලං
දන්දන් ලංනළවළ. ලං 

අද ලං ඳශමුදනි ලං තහට ලං දේ ලං යදට් ලං අධියණඹ ලං දදයටු ලං
විලසහඹක් ලං ිකදඵනහ. ලං අද ලං දේ ලං යදට් ලං දඳොලීසිඹ ලං දදයටු ලං
විලසහඹක් ලංිකදඵනහ. ලං 

 
ගරු මොශළන් ර කල කම ක මශතළ 
(ரண்நெறகு தனரயரன் த்த்வ) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

ිකදඵනහ! ලංිකදඵනහ!! ලංඅහි ලංදන්නහ. ලං ලං 

 

ගරු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

අධියණඹ ලං දදයටු ලං විලසහඹක් ලං නළවළ ලං කිඹරහ ලං

තමුන්නහන්දේ ලං කිඹනහද? ලං [ඵහධහ ලං කිරීේ] ලං ඔඵතුමභහ ලං කිඹන්දන්, ලං
දශ්රේසඨහධියණඹ ලංළන ලංවිලසහඹක් ලංනළවළ ලංකිඹරහද? ලං ලං 

 

ගරු වළලින්ද දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு ெரலிந் றெரரக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

ඩුදර ලංඉන්න ලංවිනිලසචඹහයයඹහ ලං- 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔඵතුමභහද  ලං ්රලසනඹ ලං දභොක්ද? ලං රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං
නඩුහයරුන්ද  ලංතීන්ම්රට ලංළභළික ලංනළ් නේ ලංදේ ලංරු ලංබහට ලං
ඇවිල්රහ ලං ඵණින්න ලං එඳහ. ලං දේ ලං අධියණඹ ලං තභයි ලං ළට් ලං ඳන්  ලං

දටුේඳත ලං අදවෝසි ලංදශේ; ලං ළට් ලං අඹ ලංයන ලං එ ලං අදවෝසි ලංදශේ. ලං
එ ලං භදවේසත්රහ් යදඹකුද - ලං නඩුහයදඹකුද - ලං තීන්ම් ලං ළයද ලං
නේ ලංරුණහයරහ ලංඊශඟ ලංඋහවිඹට ලංඹන්න. ලං 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අහි ලංඅධියණඹ ලංවිද චනඹ ලංකිරීභ ලංසුම්සු ලංනළවළ. ලං 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

තමුන්නහන්දේරහ ලං කිඹන ලං විධිඹට, ලං විනිලසචඹහයරු ලං

තමුන්නහන්දේරහ ලං ඉදරිදේ ලං දණ ලං වන්න ලං රෆසික ලං නළවළ. ලං
ම්යථනදඹන් ලංකි හභ ලංඒ ලංඅනු ලංතීන්ම් ලංදදන්න්  ලංඅද ලංරෆසික ලංනළවළ. ලං
ඒහ ලංඅඳට්  ලංදනස ලංයන්න ලංඵළවළ. ලංඅහි ලංසිඹලු ලංදදනහභ ලංඋහවිඹට ලං

ඹට් . ලං භව ලං යජතුමභහට ලං එ ලං නීිකඹක්, ලං ජනතහට ලං ත්  ලං නීිකඹක් ලං
නළවළ. ලං ළරැමද ලං ශහ ලං නේ, ලං ශහ. ලං අද ලං දඬුේ ලං විඳින ලං අදප් ලං
ාවිධහඹරු්  ලං ඉන්නහ. ලං ඒ ලං දඬුේ ලං න් න්න ලං කිඹරහ ලං අහි ලං
ගිටුල්රහ ලං කිඹන්දන් ලංනළවළ. ලං ඔඵතුමභන්රහ ලං දළන් ලං ඇවිල්රහ ලං ඉන්දන්, ලං

නඩුහයදඹකුට ලං දදන්දනකුට ලං ඵණින්න. ලං ඇයි ලං නඩුහයරුන්ට ලං
ඵණින්දන්? 

 

ගරු  න්දිම ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு ெந்ற கவக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ටුදවේ ලංදහන ලංනිහ. 
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ගරු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

දභොක්ද, ලං ඵණින්න ලං දවේතුම? ලං ඒ ලං ළන ලං දභොකු්  ලං කිඹන්දන් ලං
නළවළ. ලං දට් ලං ඹනහ! ලං දට් ලං ඹනහ!! ලං දට් ලං ඹනහ!!! ලං දක්න්ිකඹක් ලං
ිකදඵනහ ලං නේ, ලං ඒ ලං දක්න්ිකඹට ලං දවේතුම ලං දභොක්ද ලං කිඹරහ ලං අඳට ලං

කිඹන්න. ලං 

 
ගරුමන්ත්රීලරමයක්ෂ 
(ரண்நெறகுஉநப்தறணர்எந்ர்) 

(An Hon. Member) 
ඳඩිඹ ලංකීඹද? ලං 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ 
(ரண்நெறகுறல்றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භභ ලංදන්දන් ලංනළවළ, ලංභදවසත්රහ් රුන්ද  ලංඳඩිඹ ලංකීඹද ලංකිඹරහ. ලං
භභ ලං භදවසත්රහ් යදඹක් ලං දනොදයි. ලං ඒ ලං ඔඵතුමභන්රහ ලං

ඳහවේලිදේන්තුමදන් ලංතීයණඹ ලංයන්දන්. ලං 

භට ලංදභතළනදී ලංතමුන්නහන්දේරහ ලංසිඹලු ලංදදනහට ලංකිඹන්න ලංඕනෆ ලං

වුදණ්  ඒ ලං දොමිකන් ලං බහරට ලං හභහජිඹන් ලං දතෝයහන්න  

නිරධහරින් ලං දතෝයහන්න ලං දවො ලං දීභනහක් ලං දදන්න ලං වුභනහයි ලං
කිඹන ලං එ. ලං අද ලං ඒහදේ ලං දේඹ ලං යන්න ලං දවො ලං මිකනිසුන් ලං එනහ ලං
නේ, ලංදවො ලංපුමරඹන් ලංඑනහ ලංනේ ලංඒ ලංඅඹට ලංදවො ලංළටුඳක් ලංදදන්න ලං

ඕනෆ. ලංඒ ලංද තන ලංතභයි ලංදභටුදී ලංදඹෝජනහ ලංයන්දන්. ලංදේ ලංදඹෝජනහ ලං
ශහට ලං ඳසදේ, ලං ඇ් ත ලං ලදඹන් ලං දවො ලං ළටුඳක් ලං නළික ලං ඉන්දන් ලං
ඳහවේලිදේන්තුමද  ලංභන්ත්රීරුන් ලංවිතයයි. ලංඅහි ලංඊශඟට ලංඒ ලංළන්  ලංථහ ලං
යන්න ලං ඕනෆ. ලං එදව්  ලං දළන් ලං ඒ ලං ළන ලං ථහ ලං යන්න ලං භද  ලං

ඵරහදඳොදයෝ තුමක් ලං නළවළ. ලං රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං ඔඵතුමභහ ලං
දන්නහ, ලං අහි ලං -අදප් ලංුණ්ඩුක්රභ ලංයසථහ ලංබහ- ඒ ලංසිඹලු ලංදදනහ ලං
දතෝයහ්  ලං ඵ. ලං අඳ ලං එතුම ලං දරහ ලං ඒ ලං අඹ ලං දතෝයහදනයි ලං

ිකදඵන්දන්. ලංඒ ලංනිහ ලංඅහි ලංදභදේ ලංදඹෝජනහ ලංයනහ. 

"(අ) ලං නිර ලං ඵරදඹන් ලං ඳ් න ලං බහඳිකයඹන් ලං වළය ලං අදනකු්  ලං
බහඳිකයඹන් ලංවහ ලංරු. ලං100,000/- ලංභහසි ලංදීභනහක් ලංද, ලං
රු. ලං10,000/- ලංභහසි ලංම්යථන ලංදීභනහක් ලංද, ලංදඳෞමලි ලං
බහවිතඹට ලංද ලංටුමිකේ ලංටුත ලංනිර ලංහවනඹක් ලංව ලංඑකී ලංහවනඹ ලං
වහ ලංඉන්ධන ලංලීටවේ ලං225ක් ලංදවෝ ලංදශදඳොදශේ ලංඳ් නහ ලං
ඉන්ධන ලංමිකර ලංණන්රට ලංඅනුරඳ ලංදීභනහක්ද;" ලං 

ඒ, ලංනිර ලංඵරදඹන් ලංඳ් න ලංබහඳිකයඹන් ලංවළය ලංඅදනක් ලංඅඹටයි. ලං 

රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංඑටු ලංඅදනක් ලංදඹෝජනහ ලංදභදේයි: 

"(ු) නිර ලං ඵරදඹන් ලං ඳ් න ලං සහධීන ලං දොමිකන් ලං බහ ලං

බහඳිකයඹන් ලං වහ ලං තභ ලං නිතය ලං තනතුමදවේ ලං ළටුප් ලං වහ ලං
දීභනහරට ලං අිකදවේ, ලං සහධීන ලං දොමිකන් ලං බහන්ටු ලං
බහඳිකයදඹකුද  ලංභහසි ලංදීභනහදන් ලං50% ලංභහසි ලං

දීභනහක්ද; 

(ඇ) ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේන ලං දොමිකන් ලං
බහද  ලංවළය ලංඅදනකු්  ලංසහධීන ලංදොමිකන් ලංබහර ලංනිර ලං

ඵරදඹන් ලංඳ්  ලංදනොන ලංහභහජියින් ලංවහ ලංරු. ලං75,000/
-ක  ාසික දී නාවක්ද, රු.8,000/-ක  ාසික දුරකථන 
දීභනහක් ලංද, ලංතභ ලංඳදාචි ලංසථහනදේ ලංසිට ලංදොමිකන් ලංබහ ලං

හවේඹහරඹට ලංඹහභට ලංඇික ලංම්ය ලං්රභහණඹ ලංඅනු ලංකිදරෝ ලංමීටවේ ලං
350 ලං දක්හ ලං රු. ලං 25,000/- ලං ්රහවන ලං දීභනහක් ලං දවෝ ලං
කිදරෝ ලං මීටවේ ලං 350ට ලං ළඩි ලං ම්ය ලං ්රභහණඹක් ලං දනුදන් ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
රු. ලං50,000/- ලං්රහවන ලංදීභනහක්ද; 

(ඈ) ලං 2015.06.17 ලං දනළික ලං යහජය ලං යහඳහය ලං චක්රදල් ලං අා ලං
3/2015 ලං විධිවිධහන ලං ඳරිද ලං නිර ලං ඵරදඹන් ලං ඳ් න ලං
හභහජියින් ලංවහ ලංඑක් ලංරැසමේ ලංහයඹට ලංවබහගි ලංමභ ලං
දනුදන් ලංරු. ලං10,000/- ලංදීභනහක්ද; 

(ඉ) ලං 1994 ලං අා ලං 19 ලං දයන ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං
විභවේලන ලංදොමිකන් ලංබහ ලංඳනද්  ලං (8) ලංළනි ලංන්ිකඹට ලං
අනු ලං එභ ලං දොමිකන් ලං බහද  ලං බහඳිකට ලං වහ ලං භහන ලං
හභහජියින්ට ලං ද ලං ඵරතර ලං ඳළරී ලං ඇික ලං ඵළවින්, ලං එභ ලං
දොමිකන් ලං බහද  ලං හභහජියින්ට ලං රු. ලං 95,000/- ලං
භහසි ලං දීභනහක් ලං ද, ලං රු. ලං 8,000/- ලං භහසි ලං ම්යථන ලං
දීභනහක් ලං ද, ලං දඳෞමලි ලං බහවිතඹට ලං ද ලං ටුමිකේ ලං ටුත ලං
නිර ලං හවනඹක් ලංවහ ලං එභ ලං හවනඹ ලං වහ ලං ඉන්ධන ලං ලීටවේ ලං
170ක් ලං දවෝ ලං දශදඳොදශේ ලං ඳ් නහ ලං ඉන්ධන ලං මිකර ලං
ණන්රට ලංඅනුරඳ ලංදීභනහක්; 

 ව 

(ඊ) ලං භළිකයණ ලං දොමිකන් ලං බහද  ලං බහඳිකයඹහ ලං වහ ලං
හභහජියින් ලංදත, ලංභළිකයණඹක් ලං්රහලඹට ලංඳ්  ලංශ ලං
දන ලංසිට ලං්රිකපර ලංනිකු්  ලංයන ලංදන ලංදක්හ ලංවූ ලංහරසීභහ ලං
වහ ලං ඔවුන්ද  ලං භහසි ලං දීභනහදන් ලං 3/4 ලං විදලේ ලං
දීභනහක් ලංද." 

ඹනුදන් ලංඅහි ලංදඹෝජනහ ලංය ලංිකදඵනහ. ලං 

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං ඊට ලං අභතය, ලං 1න ලං දඹෝජනහද  ලං
වන් ලංනහ, 

"1994 ලං අා ලං 19 ලං දයන ලං අල්රස ලංදවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලංවිභවේලන ලං
දොමිකන් ලංබහ ලංඳනද්  ලං16 ලං(1) ලංන්ිකඹ ලංඅනු ලංදොමිකන් ලංබහට ලං
ඳළරී ලංඇික ලංහවේඹඹන් ලං ඉටුයලීභ ලං හිණි ලංඑභ ලංදොමිකන් ලංබහට ලං
වහඹ ලං මභට ලං අධයක් ලං ජනයහල්යදඹකු ලං ඳ් කිරීභට ලං ව ලං එභ ලං
තනතුමය ලං දයන ලං තළනළ් තහට ලං ඳහවේලිදේන්තුම ලං විසින් ලංනිලසචඹ ලංයනු ලං
රඵන ලං ළටුඳක් ලංදමභට ලංවිධිවිධහන ලංරසහ ලං දී ලංඇික ලං දවයින්ද;...." ලං
ඹනුදන්. 

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං භහ ලං දේ ලං ේඵන්ධදඹන් ලං දේ ලං රු ලං
බහද දී ලංඑක් ලංහයණඹක් ලංකිඹන්න ලංළභළිකයි. ලංඳසු ලංගිඹ ලංඅවුරුමදදන් ලං
ඳසු ලංතභයි ලං ඒ නිරධහරින් ලංවරිඹට ලංඵහන්න ලංඳටන් ලං් ද් . ලං ඒ ලං
අඹට ලං පුහුණුක් ලං දීරහ ලං ිකබුදණ් ලං නළවළ. ලං ඒ ලං අඹ ලං පුහුණු ලං යන්න ලං
ඳටන්දන ලංිකදඵනහ ලංගිඹ ලංඅවුරුමදමයි, ලංදේ ලංඅවුරුමදමයි. ලංඅල්රස ලං
දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහද  ලං අධයක් ලං
ජනයහල්තුමමිකඹ දනුදන් ලං 2015.02.12න ලං දන ලං සිට ලං ළටුප් ලං වහ ලං
දීභනහ ලංදමභටයි ලංඅභහතය ලංභණ්ඩර ලංඅනුභළිකඹ ලංරඵහ ලංදී ලංිකදඵන්දන්. ලං
ඒ ලං අනු, ලං අහි ලං අධයක් ලං  ලංජනයහල්තුමමිකඹද  ලං ළටුඳ ලං අිකදවේ ලං
දොලිසිටවේ ලං ජනයහල්යඹකුද  ලං භහසි ලං ළටුඳට ලං භහන ලං ය ලං
ිකදඵනහ. ලං ඒ ලංඅනු ලංඅිකදවේ ලං දොලිසි ලංටවේ ලංජනයහල් ලංතනතුමයට ලංටුමික ලං
භහසි ලං ළටුඳ ලං ව ලං සිඹලු ලං දීභනහ ලං (ම්යථන ලං දීභනහ, ලං ඉන්ධන ලං
දීභනහ ලංව ලංනිහ ලංකුලී ලං දීභනහ ලං වළය) ලංඅධයක් ලං ජනයහල්තුමමිකඹට ලං
රඵහ ලංදදනහ. ලංඊට ලංඅභතය ලංඅල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලංවිභවේලන ලං
දොමිකන් ලං බහද  ලං අධයක් ලං ජනයහල් ලං ධුයඹට ලං ටුමික ලං අභහතයහාල ලං
දල්ේ ලං දීභනහ, ලං ම්යථන ලං දීභනහ, ලං ඉන්ධන ලං දීභනහ ලංවහ ලං යජදේ ලං
නිර ලංනිහඹක් ලංරඵහ ලංදී ලංදනොභළික ලංනේ ලංනිහ ලංකුලී ලංදීභනහද ලංරඵහ ලං
දදන්න ලංතභයි ලංදභතළන ලංදඹෝජනහ ලංයන්දන්. ලං 

රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංඇ් ත ලංලදඹන්භ ලංභභ ලංදේ ලංළන ලංදීවේක ලං
ලදඹන් ලං ථහ ලං යන්න ලං ඵරහදඳොදයෝ තුම ලං වුදණ් ලං නළවළ. ලං භභ ලං
නළඟිට්දට් ලං දභභ ලං දඹෝජනහ ලං ඉදරිඳ්  ලං යන්න ලං විතයයි. ලං නමු්  ලං
විඳක්දේ ලංභවය ලංභන්ත්රීතුමභන්රහ ලංයපු ලංමද ලංළන ලංභභ ලංපුම්භ ලංවුණහ. ලං
ඒ ලංනිහ ලංටික් ලංල් ලංඅයදන ලංදේ ලංළන ලංහච්ඡහ ලංයන්න ලංභට ලංසිම් ලං
වුණහ. ලං 

රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලං භභ ලංදභභ ලං දඹෝජනහ ලං දදභ ලං දේ ලං රු ලං
බහට ලංඉදරිඳ්  ලංයනහ. ලං 

 

ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
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ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිසරන් මශතළ 
(ரண்நெறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Speaker, the Committee on Public Finance 

considered this yesterday. We made one observation. 

Some of the commissions have slightly different 

functions. I appreciate that with regard to the Election 

Commission; from the date of the declaration, you have 
made a specific proposal. But, with regard to a 

commission like the Human Rights Commission, they 

might need to travel much more than the other 

commission members. So, would the Government 
consider slightly different formula for travel allowance 

and so on?  
 

ගරු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

We could do that, but I think we will have to pass this 

and bring in some amendments. We can certainly go into 

the matter. We can ask the Hon. Speaker to take up 
whatever that has been decided. Thereafter, we can make 

suitable amendments for those commissions.  

රු ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං වන් ලං ශ ලං යුතුම ලං ත්  ලං හයණඹක් ලං
ිකදඵනහ. ලං විදලේදඹන්භ ලං දේ ලං බහ ලං ක්රිඹහ් භ ලං යන්න ලං ඳටන් ලං
් ද් , ලං ගිඹ ලංඅවුරුමදම ලං ඔක්දතෝඵවේ ලං භහදඹන් ලංඳසුයි. ලං ඒ ලං අනු ලං
දළන් ලංඑභ ලංබහරට ලංවේඹක් ලංහිදයන ලංනිහ ලංරු ලංදදන්ස ලංගුණවේධන ලං
භන්ත්රීතුමභහ ලංකිඹපු ලංවිධිඹට ලංඑභ ලංබහරට ලංඒ ලංඅඹද  ලංහවේතහ ලංඉදරිඳ්  ලං
යන්න ලංකිඹහ ලං අහි්  ලං භතක් ලංයන්න ලංඕනෆ. ලංදභභ ලං දොමිකන් ලංබහ ලං
විසින් ලං භහ ලං තුමනට ලං තහක් ලං තභන්ද  ලං හවේතහ ලං ජනහධිඳිකතුමභහට ලං
ඉදරිඳ්  ලංයයි ලංකිඹහ ලංභහ ලංඵරහදඳොදයෝ තුම ලංදනහ. ලං 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අහි ලං දළනට ලංඒ ලංළන ලංඅධහනඹ ලංදඹොමු ලංය ලංිකදඵනහ. ලංඉදරිදේදී ලංඒ ලං

වහ ලං අසථහක් ලංරළදඵයි. ලංThe next speaker is, the Hon. S. 
Shritharan. Before he starts, the Hon. Deputy Speaker will 
take the Chair.  

 

අනතුරුල ගරු කථළනළයකතුමළ මූළවනමයන් ඉල ක වුමයන්  
නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ [ගරු තිසසග සුමතිසඳළ මශතළ] 
මූළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்நெறகு ெதரரகர் அர்கள் அக்கறரெணத்றணறன்ந 

அகனவ, தறறச் ெதரரகர் அர்கள் [ரண்நெறகு றனங்க சுறதரன] 

மனம கறத்ரர்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]  took the 

Chair. 

 

[தற.த. 2.58] 
 

ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்நெறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகப தறறச் ெதரரகர் அர்கவப, இன்மந றணம் 

இனஞ்ெம் ற்நம் ஊல் தற்நற குற்நப் நெனணரய்வு 

ஆமக்குழுறன் தறப்தரபர் ரகத்றன் ெம்தபம் ற்நம் 

தகரடுப்தணவுகமப நெலமத்ல் தரடர்தரண 

தறவமலது உமரற்ந ரய்ப்நெக் தகரடுத்மக்கு ன்நற. 

இந்ச் ெந்ர்ப்தத்றல், கடந் 16.09.2016 அன்ந கறபறதரச்ெற 

ெந்மத் தரகுறறல் ற்தட்ட தரரற ல றதத்து தரடர்தரண 

றடங்கமப இச்ெமதறன் கணத்றற்குக் தகரண்டு 

றந்ம்நெகறன்வநன். 

1983ஆம் ஆண்டுக்கு நைன் இனங்மகறல் எந் 

தறரணரண ததரதுச் ெந்மரக கறபறதரச்ெற ததரதுச் ெந்ம 

றபங்கறது. தன்ணறனங்மகறலிந்ந்தும் டதகுறறன் 

கறக்குப் தகுறறலிந்ந்தும் ந்கறன்ந க்கள், த்றரக 

அமந்றந்க்கும் இந்ப் ததரற ெந்மறல் தனப்தட்ட 

ததரந்ட்கமபநோம் தகரள்ணவு தெய்கறன்ந றமனம 

கரப்தட்டது. 1983ஆம் ஆண்டுக்குப் தறநகு இனங்மகறல் 

ற்தட்ட நோத்த்மத் தரடர்ந்து அந்ச் ெந்ம அமப்நெ 

ெலர்குமனந்துவதரணன் கரரகத் ம்நெள்ப ெந்ம அந் 

இடத்மப் ததற்நக்தகரண்டது. 

நோத்ம் கரரக கறபறதரச்ெற ரட்டத்றல் தன 

டமகள் ற்தட்ட இடம்ததர்வுகபறணரல் அந் க்கள் 

நைழுமரக தறன்கர்த்ப்தட்டவதரறலும், அற்மநநோம் 

ரண்டி றரதரப் ததரந்ட்கமபநோம் ங்களுமட 

உற்தத்றப் ததரந்ட்கமபநோம் அந்ச் ெந்மறவன றற்தமண 

தெய்து ெறநறபறல் ங்களுமட ததரந்பரரத்ம 

வம்தடுத்றக்தகரண்டிந்ந்ரர்கள். இந்றமனறல், 2008ஆம் 

ஆண்டு றர்கள்லது றறக்கப்தட்ட தரரற நோத்த்றணரல் 

க்கள் இடம்ததர்ந்து நைள்பறரய்க்கரல்ம தென்ந 

அங்கறந்ந்து வுணறரறலுள்ப நைகரம்களுக்குள் ரழ்ந்து, 

தறன்ணர் து இடங்கபறல் லண்டும் குடிவநற 

ரழ்கறன்நரர்கள். அர்கள் லள்குடிவநற கரனத்றவன 

அம்தரள்குபம் தகுறறல் இோ்ந்ச் ெந்ம அமப்நெ 

அப்வதரம அெறணரல் ற்கரலிகரக 

வற்தகரள்பப்தட்டது. 

அற்குப் தறற்தரடு அந்ச் ெந்ம கறபறதரச்ெற கப் 

தகுறறலிந்க்கறன்ந டிப்வதர ெந்றறல் ற்தகணவ இந்ந் 

இடத்றல் லன் ெந்மக்கரண எவதரந் கட்டிடத்வரடும் 

தற்நறமன, க்கநற வதரன்ந றரதரங்களுக்கரண எந் 

கட்டிட அமப்வதரடும் கறட்டத்ட்ட 220க்கு வற்தட்ட 

மண கமடகள் ற்கரலிக தகரட்டமககபரக - ற்கரலிக 

கமட அமப்நெகமபக் தகரண்டரக நேரக 

அமக்கப்தட்டது. அந் வத்றலிந்ந்து அங்குள்ப க்கள் 

அெ அெரக அந்க் கமடகபறல் றரதரத்ம 

ஆம்தறத்ரர்கள்; அது அந்க் கரனத்றல் ற்தட்ட 

வமரகவும் இந்ந்து. ஆணரல், அந்க் கமடகள் 

அமக்கப்தடுகறன்நவதரது அக்கரனத்றல் இந்ந் அசும் 

அவெரடு இந்ந் அெறன் கரட்டுச் ெட்டங்கமபக் மகறல் 

மத்றந்ந்ர்களும் கமடகபறன் ெரறரண அமப்நெ 

நைமநக்வகற்த ற்கரலிகக் கமடகமப அமக்கறல்மன. 

அத்துடன், க்கபரல் தரறவுதெய்ப்தட்ட எந் தறவெ ெமத 

இந்ந்தும் அந்ச் ெமதம லநற அசுடன் இந்ந்ர்களுக்கு 

கட்டரப்தடுத்ற அற்மந ங்கறரலும் அம ெரறரகப் 

வதப்தடறல்மன ன்ததுரன் உண்மரணது.   

அமண டக்கு ரகர ெமத ததரநப்ததடுத் தறன்ணர் 

70 றல்லின் நதரய் தெனறவன 60 கமடகள் தகரண்ட எந் 

தரகுற இப்ததரழுது அந்ப் தகுறக்குள் அமக்கப்தட்டுக் 

தகரண்டிந்க்கறன்நது. இந்ச் சூழ்றமனறல்ரன் கடந்  

2016.09.16ஆம் றகற இவு 9.30 றபறல் அந்ச் 

ெந்மறல் ல றதத்து ற்தட்டுள்பது. அத்லரணது 

கறட்டத்ட்ட 5 றத்றரனங்கள் ததந்ம் சுரமனரக 

ரறந்து. இணரல் 124க்கு வற்தட்ட கமடகள் நைற்நரக 

ரறந்து ரெரகறநோள்பண. அங்கு தக்கமடகள் 22, நெடமக் 

கமடகள் 55, மல் றரதரத்றல் ஈடுதடுகறன்ந கமடகள் 2, 

அகுெரண - fancy ததரந்ட்கள் றற்தமண தெய்கறன்ந 

கமடகள் 44, வலர்க் கமட 1 ண தரத்ம் 124 கமடகள் 

நைற்நநைழுரக ரறந்து ரெரகறநோள்பண. இற்நறன் தரத்ப் 

ததநற 22,17,97,200 நதரய் ண கமச்ெற தறவெ 
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ெமதறணரல் றப்நடு தெய்ப்தட்டிந்க்கறன்நது . கறட்டத்ட்ட 

230 றல்லின் நதரய் ததநறரண தெரத்துக்கமப அந் 

க்கள் இந்றந்க்கறநரர்கள். அர்கள் கடுமரண நோத்த்ரல் 

தரறக்கப்தட்டர்கள்.  நோத்த்றன்வதரது உடுத் உடுப்வதரடு 

அகறகபரகச் தென்ந லண்டும் குடிவநற தல்ன தல்னத் 

ங்கள் றரதரத்றமண ஆம்தறக்கறன்நததரழுது இந் 

றர்தரர அணர்த்ம் அர்கமப லண்டும் எந் தரரற 

தடுகுறக்குள் ள்பறறந்க்கறன்நது.  

இதுதரடர்தரக ரன் வகு ஜணரறதற அர்களுக்கும் 

ரண்நெறகு தறர், ரண்நெறகு நெணர்ரழ்பறப்நெ, 

லள்குடிவற்ந  அமச்ெர் ,  ரண்நெறகு உள்ரட்டலுல்கள்  

அமச்ெர், ரண்நெறகு றற அமச்ெர் ஆகறவரந்க்கும் 

ழுத்துநனரண கடிங்கமப அநப்தறறந்க்கறன்வநன். 

வுதெய்து அமணந்ம் இக்கத்வரடும் றக வகரகச் 

தெற்தடுத்க்கூடி மகறலும் இமண அடகவண் 

டுதணக் வகட்டுக்தகரள்கறன்வநன். அர்களுக்கரண எந் 

றர உற உடணடிரக ங்கப்தட வண்டும். 

அர்கள் அந்க் கமடகமப ஆம்தறத்துத் ங்களுமட 

ரழ்ரரத்ம வம்தடுத்துற்கரண நைற்ெறகமப 

வற்தகரள்ப வண்டும்.  

வற்மந றணம் ரன் றறமச்ெமச் ெந்றத்துப் 

வதெறததரழுது இது ெம்தந்ரகக் குநறப்தறட்வடன். அர்கள் 

ங்கறகபறவன கடன் ததற்நறந்க்கறன்நரர்கள். இனங்மக ங்கற, 

க்கள் ங்கற, வெற வெறப்நெ ங்கற, தகரர்ல் ங்கற, 

யற்நன் ணல் ங்கற இமணறட தகரர்ல் கறநடிற், 

ெறர கறநடிற் வதரன்நற்நறவன கடன்கமபப் ததற்ந இந்க் 

கமடகமப டத்றறந்க்கறன்நரர்கள். இவ்ரந தரறக்கப் 

தட்டர்களுக்கு அங்கு கரப்நெநற கறமடக்கறல்மன. 

அர்களுமட கமடகள் ற்கரலிகக் கமடகள் ன்ந 

கரத்ரல் அர்களுக்குக் கரப்நெநறகள் துவும் 

ங்கப்தடறல்மன. ங்கறகள் ற்கரலிகக் கமடகளுக்குக் 

கடன் ங்கறறந்க்கறன்நண. ஆணரல், கரப்நெநற றநணம் 

ற்கரலிகக் கமட ணக் கூநற அர்களுக்குக் கரப்நெநறமச் 

தெய் நைன்றல்மன. இணரல் அர்கள் கரப்நெநறகூட 

இல்னர றமனமக்குத் ள்பப்தட்டிந்க்கறன்நரர்கள். இது எந் 

ணறரதறரணப் தறச்ெறமண.  

அணர்த்ம் கரரக இந் ரட்டிவன தன இடங்கபறல் 

தனறரண தறச்ெறமணகள்! மனகத்றவன ற்தட்ட ண் 

ெரறவுகள், ெரனரறல் ற்தட்ட தடிகுண்டுப் 

தறச்ெறமணகள்வதரன கறபறதரச்ெறறவன ற்தட்ட இந் 124 

கமடகளுக்குரண அறவு எந் தங்க அணர்த்ரக இந் 

ரட்டிவன தரர்க்கப்தட வண்டும். அணரல்ரன் 

இர்களுக்குரற உறக்கரண வண்டுவகரமப இந் உர்ந் 

ெமதறநடரக ரன் நைன்மக்கறன்வநன். இங்வக 

இப்ததரழுது லள்குடிவற்நம் ற்நம் நெணர்ரழ்வுக்குப் 

ததரநப்தரண அமச்ெர் அர்களும் இந்க்கறன்நரர். அந்ம் 

இறல் கூடுனரண கணதடுப்தரர் ன்ந ரன் 

கந்துகறன்வநன். இமணறட ரட்டிநமட இந் உர்ந் 

ெமதறன் ஊடரக எவ்வரர் அமச்ெந்ம் ற்நம் இந்த் 

துமநெரர்ந்ர்களும் இவணரடு தரடர்நெமடர்களும் 

இற்கு வகரக உ வண்டும் ன்ததுரன் ன்நமட 

றக நைக்கறரண வண்டுவகரள்.  

இந் இடத்றவன இன்நதரந் றடத்மக் குநறப்தறட 

வண்டும். அரது, கறபறதரச்ெற எந் ணற ரட்டரக 

இந்ந்தும் அந் ரட்டத்றவன எந் க ெமதவர ரக 

ெமதவர இல்மன ன்ந கரத்றணரல் அங்கு எந் fire 

brigade - லமப்நெப் தமடப் தறரறவு இல்மன. இந்த் 

லறணரல் ற்தட்ட அறவுக்கு இது எந் றக நைக்கறரண 

கரரகக் தகரள்பப்தடுகறன்நது. அங்கு எந் லமப்நெப் 

தமட இந்ந்றந்ந்ரல் இந் அறமப் ததந்பறல் 

டுத்றந்க்க நைடிநோம். ரழ்ப்தரத்றவன இந்க்கறன்ந 

ரழ்ப்தரம் ரக ெமதக்குச் தெரந்ரண லமப்நெ 

இந்றங்கள் அந் ஊறர்கவபரடு அங்கு ந்மகந்து 

அந்த் லம அமக்கும்ம அங்குள்ப லர் ங்கல் 

டிகரனமப்நெச் ெமத, தறவெ ெமத வதரன்நற்நறன் 

ெரர 'தவுெர்'கள் நனரகவ ண்லர் நய்ச்ெறத் லம 

அமப்தற்கரண நைற்ெற வற்தகரள்பப்தட்டது. ஆணரல் 

அது ததரற அபறவன தற்நறமக் தகரடுக்கறல்மன. அந் 

இடத்றவன எந் லமப்நெப் தமட இந்ந்றந்ந்ரல் லம 

தகுவகரக அமத்றந்க்க நைடிநோம். இணறரது கரனம் 

ரழ்த்ரல் இமண அங்கு ற்தடுத்துற்கு டடிக்மக 

டுக்க வண்டும்.  

கறபறதரச்ெறறலுள்ப கமச்ெற தறவெ ெமதம 

கறபறதரச்ெற க ெமதரகத் நைர்த்துற்கரண 

வண்டுவகரள் 2013ஆம் ஆண்டிவனவ றழ்த் வெறக் 

கூட்டமப்தறணரல் அெறடம் நைன்மக்கப்தட்டது. இது 

கறபறதரச்ெறக்கு றக நைக்கறரண வமநோம்கூட. ஆகவ, 

இந் அணர்த்த்மத் தரடர்ந்ரது கறபறதரச்ெறக்கரண எந் 

லமப்நெப் தமடப் தறரறவு உடணடிரக ற்தடுத்ப்தட 

வண்டும் ன்தது ங்களுமட றக நைக்கறரண 

வகரரறக்மகரகும்.  

இமணறட, இங்வக ரன் குநறப்தறட்டதுவதரன, 

தரறக்கப்தட்ட இந் 124 கமட உரறமரபர்களும் 

ங்கறகபறவன கடமணப் ததற்நறந்க்கறன்நரர்கள். Credit 

அடிப்தமடறவன - கடன் அடிப்தமடறவன ட்டுல்னரல் 

ரள் ட்டிக்குக்கூட அர்கள் கடமணப் ததற்நறந்க் 

கறன்நரர்கள். இந் ங்கறகவபரடு அெரங்கம் இது 

ெம்தந்ரகப் வதெவண்டும். றறமச்ெர், லள்குடிவற்ந 

அமச்ெர் ஆகறவரர் இந் ங்கறகவபரடு தரடர்மத 

ற்தடுத்ற, 6 ர கரனத்றற்கு இர்கபது கடன்களுக்கு 

ட்டிம இல்னரற் தெய்ற்கும்  கடன் அநவீடுகமப 

றநத்துற்கும் இர்கள் ங்கபது தரறமன ஆம்தறத்து 

இங்கத் தரடங்கற தறற்தரடு 6 ர கரன இமடதபறம 

ங்குற்கும் உற தெய்வண்டும் ன்ந இந் 

இடத்றவன வகட்டுக்தகரள்கறன்வநன்.   

அமணறட அர்கள் அந்ச் ெந்மறவன ங்கபது 

கமடகளுக்கு றன்ெரக் கட்டம் கட்டிறந்க்கறன்நரர்கள்; ලං

றன்ெர எழுக்குக்கூட இற்குக் கரரக இந்க்குர ன்ந 

ஆரப்தடுகறன்நது. ලං ரபரந்ம் அர்கள் தறவெ ெமதக்கு 

ரற கட்டிறந்க்கறன்நரர்கள். இர்கள் இவ்ரதநல்னரம் 

தெய்தும்கூட எந் கரப்நெநறமவர அற்கரண எந் 

compensation  - ட்டஈட்மடவர ததநநைடிரல் இந்க்கறநரர் 

கதபன்நரல், இது எந் தரரற இப்தரகவ 

தரர்க்கப்தடுகறன்நது. ஆகவ, கடந் 16ஆம் றகற 

கறபறதரச்ெறறவன ற்தட்ட அணர்த்ம் எட்டுதரத்த்றவன தன 

வதந்மட இங்கமபப் தறறந் எந் றடம். நோத்த்றவன 

அர்கள் ங்களுமட தெரத்துக்கமப இந்றந்க்கறன்நரர்கள்; 

ங்களுமட குடும்த அங்கத்ர்கமப இந்றந்க் 

கறன்நரர்கள். அர்கள் ங்களுமட நைழுச் தெரத்துக்கமபநோம் 

றரதரப் ததரந்ட்கமபநோம் இந்துரன் லண்டும் ந்து 

குடிவநற இந் இடத்றவன அர்கள் றரதரத்ம 

ஆம்தறத்ரர்கள். ரன் அந் இவு வம் அந் இடத்றற்குச் 

தென்நவதரது தன ததண்கள் கண்லர்றட்டுக் கநற 

அழுரர்கள். தனர் அந் ரறகறன்ந கமடகளுக்குள் றழுந்து 

ற்தகரமன தெய்ற்குக்கூட நைற்ெறத்ரர்கள். அவ்ரந 
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றகவும் தரறக்கப்தட்டர்களுமட றமனமக் 

கந்த்றதனடுத்து உடணடிரக அர்களுக்கு உ வண்டும் 

ன்தம ன்நமட அெ வண்டுவகரபரக இன்மந 

றணத்றவன இந் உர்ந் ெமதறநடரக ரன் 

நைன்மக்கறன்வநன். ணக்கு எதுக்கற றகுற வத்ம 

ணக்குப் தறன்ணரல் வதெ இந்க்கறன்ந ன்நமட கட்ெற 

ெரர்ந்ர்களுக்கு ங்குரந வகட்டு, ணது உமம 

றமநவுதெய்கறன்வநன்.  ன்நற. 

 
[අ.බහ. ලං3.07] 
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அமச்ெர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
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අිකදවේ ලං දොලිසිටවේ ලං ජනයහල් ලං තනතුමයට ලං අදහශ ලං ළටුප් ලං ව ලං
අදනකු්  ලං දීභනහ ලං  ලං දමභ ලං ේඵන්ධදඹන් ලං ඉදරිඳ්  ලං ය ලං ිකදඵන ලං
දභභ ලං දඹෝජනහ ලං හච්ඡහ ලං යන ලං දේ ලං දභොදවොද්  ලං මීට ලං ළඩිඹ ලං

භන්ත්රීරු ලං්රභහණඹක් ලංදේ ලංඅසථහද  ලංඳහවේලිදේන්තුමද  ලංටුටිඹහ ලංනේ ලං
ඉතහභ ලං ළද්  ලං දනහ ලං කිඹහ ලං භහ ලං සිතනහ. ලං රු ලං නිදඹෝජය ලං
ථහනහඹතුමභනි, ලං අද ලං අභළිකතුමභහද  ලං ථහ ලං ඳටන් ලං න්න්  ලං

ලින් ලං භභ ලං දළක්හ, ලං එළු ලං වඬල්, ඵළටළු ලං වඬල්, ලං දනොදඹකු්  ලං
් ඹන්ද  ලං වඬල් දේ ලං ටිනහ ලං බහ ලං ළදඵන් ලං නිකු්  ලංදනහ. ලං
භභ ලං ථහ ලං යන්න ලං ඉසදල්රහ ලං දොදනකුද  ලං වඬකු්  ලං ුහ. ලං

දොන්නු්  ලං වඬ ලං නිකු්  ලං යරහ ලං ඉයයි. ලං ත ලං ් තුම ලං වතය, ලං ඳස ලං
දදනහයි ලංඉන්දන්. ලංඒ ලංවතය, ලංඳස ලංදදනහ ලංඇතුමශට ලංුදෝ  ලංඒ ලංවඬලු්  ලං
නිකු්  ලංදයි. ලං 

රු ලං නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං ඔඹ ලං දොමිකන් ලං බහ ලං ටි ලං
දදනන්න ලං අහි ලං විලහර ලං භවන්සිඹක් ලං ් තහ. ලං එක්්  ලං ජහික ලං
ඳක්දේ ලං භන්ත්රීයදඹක් ලං ලදඹන් ලං භභ ලං ඒ ලං ළන ලං න්දතෝ ලං

දනහ. ලං ඒහ ලං දදනමදී, ලං එක්්  ලං ජහික ලං ඳක්ඹ ලං ුණ්ඩු ලං
ඳක්දේද, ලංවිඳක්දේද ලංකිඹරහ ලංඵළලුද  ලංනළවළ. ලං 

1948 ඉරහ ලංදවො ලංදමල් ලංශහ ලංනේ, ලංඒ ලංවළභ ලංදමටභ ලංඑක්්  ලං
ජහික ලංඳක්දේ ලංඅහි ලංවදඹෝඹ ලංදීරහ ලංිකදඵනහ. ලංදතොයතුමරු ලංදළන ලං

ළනීදේ ලං අයිිකහසිභ ලං හිළිඵ ලං ඳන්  ලං දටුේඳත ලං අහි ලං ුණ්ඩු ලං
ඳක්දේ ලංඉන්දදමදී ලංදනහහ; ලංඅහි ලංවිඳක්දේ ලංඉන්දදමදී ලංදනහහ. ලං
වළඵළයි, ලං දේ ලං හිරි ලං යට ලංට ලං ළඩදහයීන ලං ඹේ ලං දදඹක් ලං ිකදඵනහ ලංනේ ලං

ඒට ලංවදඹෝඹක් ලංම්න්දන් ලංනළවළ. ලං 

රු ලං නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං අහි ලං අඹ ලං යනහ, ලං රු ලං
හසුදම ලං නහනහඹක්හය ලං භළිකතුමභන්රහ ලං හද  ලං භන්ත්රීරු. ලං ඔවුන් ලං

විඳක්දේ ලං ටුටිඹ්  ලං ඹේ ලං වඬක් ලං නඟන ලං භන්ත්රීරු; ලං ඹේ ලං ඹේ ලං
අසථහර ලං වරි ලං දමල් ලංයන්න ලං දඹොමු ලං දන ලං භන්ත්රීරු. ලං එතුමභහ ලං
අවුරුම් ලංණනක් ලංභටුන්ද ලංයහජඳක් ලංභව් තඹහද  ලංුණ්ඩු ලං ලංඹටද්  ලං

ටුටිඹහ. ලං වළඵළයි, ලං අහි ලං එතුමභහදන් ලං ඵරහදඳොදයෝ තුම ලං වුණු ලං ඒ ලං
හවේඹබහයඹ්  ලං  ලංඒ ලංඅසථහද දී ලංඉටු ලංදනහ ලංඅහි ලං දළක්දක් ලංනළවළ. ලං
දවඅටන ලංුණ්ඩුක්රභ ලංයසථහ ලංාදලෝධනඹ ලංඅමු ලංඅමුද  ලංදේ ලංයදට් ලං
්රජහතන්ත්රහදඹ, ලංඹවඳහරනඹ ලංවිනහල ලංයන ලංාදලෝධනඹක්. ලංදභොන ලං

දභොන ලං දවේතුම ලං ටුන්දහ ලං වරි ලං දේ ලං උදවිඹට ලං ඒ ලං ාදලෝධනඹට ලං අත ලං
ඔන්න ලංසිම් ලංවුණහ. ලං 

රු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි, ලංඅද ලංඅඳට ලංඉතහභ ලංන්දතෝ ලං

දන්න ලං පුළුන් ලං හයණඹක් ලං ිකදඵනහ. ලං දේ ලං යදට් ලං ඹව ලං ඳහරනඹ ලං

දනුදන් ලංඅහි ලංවිලහර ලංළඩ ලංදොටක් ලංයරහ ලංිකදඵනහ. ලංභවය ලං

 ලංඒහ ලංදමලඳහරන ලංලදඹන් ලංඅඳට ලං අහසි ලංදන්න ලංපුළුන්. ලංුණ්ඩු ලං
ඳක්දේ ලං ටුටිඹ්  ලං යට ලං ළන ලං ටුතරහ ලං අභළිකතුමභහට් , ලං
ජනහධිඳිකතුමභහට්  ලංදළින් ලංථහ ලංයන්න ලංපුළුන්, ලංදළින් ලංළඩ ලං
යන්න ලං පුළුන් ලං වළකිඹහක් ලං ිකදඵන ලං ටුන්දහ ලං ඵඹ ලං නළතුම ලං දේ ලං

දොමිකන් ලංබහ ලංටි ලංසථහඳනඹ ලංශහ. ලං 

ඒ ලං දසර ලං භභ ලං යහජඳක්රුන්ට ලං එදයටු ලං ථහ ලං යන ලං

හරදේදී ලංභට ලංවිරුමධ ලංනඩු ලංකිටුඳඹක්භ ලංදදනන්න ලංතළ්  ලංශහ. ලං
වළඵළයි ලංඅහි ලංඵඹ ලං වුදණ් ලංනළවළ. ලංඅදප් ලං වඬ ලංනළළ් වූදේ ලංනළවළ. ලංඅහි ලං
දදෝහදයෝඳණඹ ලං දශේ්  ලං නළවළ, ලං දේ ලං දොමිකන් ලං බහරට් ; ලං

නඩුහයඹන්ට් . ලං ඒ ලං අසථහර ලං අහි ලං දශ්රේසඨහධියණඹට ලං ගිඹහ. ලං
නළ් නේ ලං දන්  ලං අධියණඹට ලං ගිඹහ. ලං රුණු ලං දළක්වූහ; ලං අඳට ලං
අලය ලංතීන්ම් ලංරඵහ ලං් තහ. ලංරු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි, ලංදේ ලං
යදටන් ලං බිලිඹන ලං ණනක් ලං දවොයේ ලං යරහ ලං ිකදඵනහ. ලං

ඇදභරිහද  ලංයහජය ලංදදඳහවේතදේන්තුම ලංවන් ලංයනහ, ලංඳසු ලංගිඹ ලං
අවුරුම් ලං10 ලංතුමශ ලංදඩොරවේ ලංබිලිඹන ලං19ක් ලං  ලං -US Dollars 19 billion- 
යටින් ලංහිටභා ලංදරහ ලංිකදඵනහ ලංකිඹරහ ලං ලංඅඳට ලංදේ ලංයට ලංදොඩ ලංන්න ලං

ිකබුණහ, ලං දේ ලං මුදල් ලං ටි ලං දවොයේ ලං දශේ ලං නළ් නේ; ලං දේ ලං යටින් ලං
හිටභා ලංවුදණ් ලංනළ් නේ. ලං 

 දල්රුක්ෂි ලංවික්රභසිාව ලංභළිකතුමමිකඹ ලංඅල්රස ලංදවෝ ලං දූණ ලංදචෝදනහ ලං

විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහට ලං ඳ්  ලං ශහට ලං ඳසදේ, ලං හන්තහක් ලං
ලදඹන් ලංඑතුමමිකඹ ලංනිවේ උත ලංඒ ලංතනතුමය ලංබහය් තහ. ලංඑතුමමිකඹ ලංනීිකඳික ලං

දදඳහවේතදේන්තුමද  ලං ටයුතුම ලං යන ලං හරදේ ලං එතුමමිකඹද  ලං හවේඹ ලං
බහයඹ ලං ඉතහ ලං හිරිසිම් ලං ශහ. ලං අහි්  ලං නීිකඥරු. ලං රු ලං හසුදම ලං
නහනහඹක්හය ලං භව් භඹහ්  ලං නීිකඥයදඹක්. ලං භට් , ලං නීිකඥ ලං
ෘ් ිකඹ ලං ේඵන්ධ ලං අවුරුම් ලං 17, ලං 18 ලං අ් දළකීේ ලං ිකදඵනහ. ලං

සහමිකනහදන් ලංඅභහතයතුමභහ ලංළනි ලංඅඹ ලංනීිකඥ ලංෘ් ිකදේ ලංදීවේක ලංහලීන ලං
අ්  ලං දළකීේ ලං ටුත ලං අඹ. ලං අහි ලං එතුමමිකඹද  ලං ල්ක්රිඹහ ලං ළන ලං දවොට ලං
දන්නහ. ලං එතුමමිකඹට ලං භඩ ලං ළහුහ; ලං දචෝදනහ ලං ශහ. ලං නීිකඳික ලං

දදඳහවේතදේන්තුමද  ලං ටයුතුම ලං ශ ලං හරඹ ලං තුමශ ලං එතුමමිකඹ ලං ළන ලං -
එතුමමිකඹට ලංවිරුමධ- ලංඑ ලංදචෝදනහක් ලංදවෝ ලංිකදඵනහ ලංනේ ලංඉදරිඳ්  ලං
යන්න. ලං රු ලං හසුදම ලං නහනහඹක්හය ලං භළිකතුමභහ ලං ටුතට ලං එඟ ලං

දන්නහ, ලං එදවභ ලං නළවළ ලංකිඹරහ. ලං එතුමමිකඹ ලංනිවේ උත, ලං හිරිසිම් ලං ළඩ ලං
යපු ලං හන්තහක් ලං ලදඹන් ලං දේ ලං කීභ ලං බහය ලං ් තහ. ලං ඒ ලං
දරදවසි ලං ඳවසු ලං හවේඹ ලං බහයඹක් ලං දනොදයි. ලං දමලඳහරනඥයින්ට ලං

විරුමධ ලංනඩු ලංඳයන්න ලංසිම් ලංනහ; ලංඵර්  ලංපුමරයින්ට ලංවිරුමධ ලං
නඩු ලංඳයන්න ලංසිම් ලංනහ. ලංවළඵළයි ලං, ලංඑතුමමිකඹ ලංඒ ලංතනතුමය ලංබහය ලං් තහ. ලං 

භවය ලංභන්ත්රීරු ලංඹේ ලංඹේ ලංථහ ලංඉදරිඳ්  ලංයනහ ලංභහ ලංඅවදන ලං

ටුටිඹහ. ලං රු ලං හසුදම ලංනහනහඹක්හය ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං භහ ලං ඔඵතුමභහට ලං
එ ලං නිදසුනක් ලං ඉදරිඳ්  ලං යන්නේ. ලං දභොවහන් ලං පීරිස ලං භළිකතුමභහ ලං
දශ්රේසඨහධියණ ලං අවිනිසුරු ලං ලදඹන් ලං ටුටපු, ලං ඒ ලං හද භ ලං ලං

ඵහරඳටඵළඳිද  ලං භළිකතුමභහ ලංඅල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලංදචෝදනහ ලං විභවේලන ලං
දොමිකදේ ලංබහඳික ලංධුයඹ ලංදළර ලංඳසු ලංගිඹ ලංහරදේ ලංම්යථන ලංහවේතහ ලං
පුළුන් ලංනේ ලංඅයදන ලංඵරන්න. ලං  ලංභටුන්ද ලංයහජඳක් ලංභව් භඹහද  ලං

office එදක් ලං ම්යථන ලං හවේතහ ලං ටි්  ලං න්න. ලං දභොවහන් ලං පීරිස ලං
භව් භඹහද  ලං ම්යථන ලං අා ලං  ලං ඳරීක්හ ලං ය ලං ඵරන්න. ලං
ඵහරඳටඵළඳිද  ලං  ලං භව් භඹහද  ලං ම්යථන ලං අා ලං ටි ලං ඳරීක්හ ලං ය ලං

ඵරන්න. ලං ලංපුළුන් ලංනේ ලංඔඵතුමභන්රහ, ලංඅහි ලංඒහ ලංඳරීක්හ ලංය ලංඵරමු. ලං 

ඒ ලං විතයක් ලං දනොදයි. ලං දේ ලංඅසථහද දී ලං  ලං දල්රුක්ෂි ලං වික්රභසිාව ලං
භළිකතුමමිකඹද , ලං ශ්රීඳන් ලං භව් භඹහද , ලං ජනහධිඳිකතුමභහද , ලං
අභළිකතුමභහද  ලං ම්යථන ලං අා ලං ඳරීක්හ ලං ය ලං ඵරන්න. ලං ලං
අභළිකතුමභහ ලංදවෝ ලංජනහධිඳිකතුමභහ ලංඑ ලංදවෝ ලං ම්යථන ලංඳණිවිඩඹක් ලං

දීරහ ලං ිකදඵනහ ලං නේ ලං  ලං අඳට ලං ඉදරිඳ්  ලං යන්න. ලං එදවභ ලං ම්යථන ලං
ඳණිවිඩඹක් ලංදීරහ ලංඅල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකන් ලං
බහ, ලං දශ්රේසඨහධියණඹ ලං එදවභ ලං නළ් නේ ලං අධියණඹ ලං

වසුරුන්න ලං තළ්  ලං ශ ලං ඵට ලං හයණහ ලං ිකදඵනහ ලං නේ ලං අඳට ලං
දඳන්න්න. ලංඅහි ලංඔඵතුමභන්රහට ලංඒ ලංකීභ ලංබහය ලංදදනහ. ලං 
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රු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි, ලංඅහි ලංදේ ලංයදට් ලංඹව ලංඳහරනඹ, ලං

්රජහතන්ත්රහදඹ, ලං විනිවිදබහඹ, ලං නීිකදේ ලං ුධිඳතය ලං -දේ ලං සිඹල්ර- ලං
දේ ලං යදට් ලං අනහතඹ ලං දනුදන් ලං බිටු ලං ශහ. ලං ඒට ලං අහි ලං දඳොඩි ලං
හරඹක් ලං් ද් . ලංසුළුතය ලංුණ්ඩුක් ලංිකඹහදන ලංජනහරි ලං8ළනිදහ ලං
ඉරහ ලං අහි ලං ඒ ලං හවේඹ ලං බහයඹ ලං ඉටු ලං ශහ. ලං  ලං අද ලං දේ ලං හයණඹ ලං

විඳක්ඹට් , ලං ුණ්ඩු ලං ඳක්ඹට්  ලං අදහශ ලං දදඹක් ලං දනොදයි. ලං
දවොදයක් ලංනේ, ලං අල්රස ලං අයදන ලං ිකදඵනහ ලංනේ, ලං දූණඹට ලං ඳහත්ර ලං
දරහ ලංිකදඵනහ ලංනේ ලංතභන්ද  ලංහරඹ ලංතුමශ, ලංඒ ලංදනුදන් ලංයදට් ලං

නීිකඹ ලංක්රිඹහ් භ ලංදන්න ලංඕනෆ. ලංඒ ලංඅහි ලංළභ ලංදදනහටභ ලංඑ ලංදර ලං
ක්රිඹහ් භ ලං දන්න ලං ඕනෆ. ලං ඹේ ලං කිසි ලං ුහයඹකින් ලං ළයද ලං දර ලං
දචෝදනහ ලං ඉදරිඳ්  ලං දනහ ලං නේ ලං අහි ලං ඒහට ලං විරුමධ්  ලං ථහ ලං

යන්න ලං රෆසිකයි. ලං අහි ලං කිඹන්දන් ලං නළවළ, ලං "අහි ලං අා ලං ේපවේණ ලං
ුණ්ඩුක්, ලංඅහි ලංඅා ලංේපවේණ ලංයටක් ලංබිටු ලංශහ" ලංකිඹරහ. ලං ලංවළඵළයි, ලං
හදප්ක් ලංලදඹන් ලංඵරන ලං දොට ලං සිඹඹට ලං98ක්, ලං 99ක් ලංඅහි ලං හිරිසිම් ලං

භහවේදේ ලං ගිටුල්රහ ලං ිකදඵනහ ලං කිඹන ලං එ ලං දේ ලං යදට් ලං ජනතහට ලං
දඳදනනහ. ලං අදප් ලං ළයද ලං සිඹඹට ලං 1ක්, ලං 2ක් ලං හද  ලං  ලං ිකදඵන්න ලං
පුළුන්. ලං වළඵළයි, ලං ඔඵතුමභන්රහ ලං ඒ ලං ළයද ලං දඳන්හ ලං ම්න්දනෝ , ලං  ලං ඒ ලං
ේඵන්ධදඹනු්  ලං අධහනඹ ලං දඹොමු ලං යන්න ලං අහි ලං ළභළිකයි. ලං භට ලං

ජනහධිඳිකතුමභහ ලං ේඵන්ධදඹන් ලං විලසහයි. ලං භට ලං අභළිකතුමභහ ලං
ේඵන්ධදඹන් ලං විලසහයි. ලං විදලේදඹන් ලං අභළිකතුමභහ ලං  ලං එක් ලං
අවුරුම් ලං ණනක් ලං ිකසදේ ලං ළඩ ලං ටයුතුම ලං යපු ලං භන්ත්රීයදඹක් ලං

ලදඹන් ලං භට ලං එතුමභහ ලං ළන ලං විලසහඹක් ලං ිකදඵනහ. ලං එතුමභහ ලං එක් ලං
ටන් ලංශහ, ලංඑතුමභහ ලංදනුදන් ලංළඩ ලංශහ. ලං ලංඒ ලංනිහ ලංඑතුමභහ ලංළන ලංභහ ලං
දවොට ලංදන්නහ. ලං ලංනීිකඹ ලංේඵන්ධදඹන් ලංකිඹමදී, ලං ලංභට ලංඑතුමභහ ලංළන ලං

එ ලං විකඹක් ලං දදන්න ලං පුළුන්. ලං එනේ, ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං
දචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකභ ලංඇතුමළු ලංඅදනකු්  ලංදොමිකන් ලංබහර ලං
ළඩ ලංටයුතුමරට ලංඒ ලංහද භ ලංඅධියණදේ ලංළඩටයුතුමරට ලංඅත ලං

වන්න ලංඑතුමභහ ලංකිසි ලංවිදට ලංඑතුමභහද  ලංඵරතර ලංඳහවිච්චි ලංයන්දන් ලං
නළවළ ලංකිඹන ලංඑ. ලං ලං ලං 

භහ ලංත ලංනිදසුනක් ලංදදන්නේ. ලංභහ ලං  ලංඳහවේලිදේන්තුම ලංභළිකයණඹට ලං

ඉදරිඳ්  ලංවූ ලංඅසථහද දී ලංභට ලංවිරුමධ ලංඅභූත ලංදචෝදනහක් ලංඉදරිඳ්  ලං
ශහ, ලංටුටපු ලංදඳොලිසඳිකතුමභහ ලංව ලංඹේ ලංනිරධහරින් ලංහිරික් ලංවිසින්. ලංභහ ලං
SSP භව් භදඹකුට ලං ථහ ලං යරහ ලං කි හ, ලං "දභතළන ලං දඳොලිස ලං
ළයඹන්යඹකු ලං බීරහ ලං ඉන්නහ. ලං දේ ලං දඳොලිසළයඹන්යඹහට ලං

විරුමධ ලං ක්රිඹහ් භ ලං දන්න" ලං කිඹරහ. ලං "අනිහවේඹදඹන්භ ලං දේ ලං
ේඵන්ධදඹන් ලං අහි ලං ටයුතුම ලංයනහ ලං භන්ත්රීතුමභහ, ලං අහි ලංASP ටයි, ලං
SSP ටයි ලං දළනුේ ලංදීරහ ලං ිකදඵනහ. ලං  ලංඔඵතුමභහ ලං ඔඵතුමභහද  ලං ළඩ ලං ටි ලං

යදන ලං ඹන්න, ලං අහි ලං දළන් ලං ඳරීක්ණඹක් ලං  ලං යනහ" ලංකිඹරහ ලං භට ලං
වන් ලංයරහ, ලං ලංඊට ලංඳසදේ ලංදදේ ලංභට ලංවිරුමධ ලංB Report එක් ලං
උහවිඹට ලංඉදරිඳ්  ලංශහ. ලංභද  ලංභළිකයණ ලංයහඳහයඹ ලංවිලහර ලංදර ලං

ඩහප්ඳල් ලංශහ. ලංවළඵළයි, ලංඅද ලංනතුමරු ලංඒ ලංනඩු ලංිකදඵනහ. ලංනඩු ලං
ඉ්  ලංය ලං දන ලංනළවළ. ලං  ලං ජනහධිඳිකතුමභහ ලං හට්  ලං ථහ ලං දශේ්  ලං
නළවළ. ලංඅභළිකතුමභහ ලංහට්  ලංථහ ලංදශේ්  ලංනළවළ. ලංඒ ලංනඩු ලංතභ්  ලං

ක්රිඹහ් භ ලං නහ. ලං භහ ලං දශ්රේසඨහධියණඹට ලං ගිටුල්රහ ලං තවනේ ලං
නිදඹෝඹක් ලං් තහ, ලංටුටපු ලංදඳොලිසඳිකතුමභහට ලංවිරුමධ් , ලංඒ ලංඅදහශ ලං
දඳොලිස ලං නිරධහරින්ට ලං විරුමධ් . ලං අද ලං යදට් ලං නීිකඹ ලං ක්රිඹහ් භ ලං
න්දන් ලං එදවභයි. ලං ටුරුනිහ ලං ද්රේභචන්ද්ර ලං භළිකතුමමිකඹට ලං විරුමධ ලං

ිකදඵන ලං ඉතහ ලං සුළු ලං දචෝදනහට ලං අද ලං අධිදචෝදනහ ලං ඳත්ර ලං ඉදරිඳ්  ලං
යරහ ලංිකදඵනහ. ලංජනහධිඳිකතුමභහ ලංඒහට ලංඅත ලංළහුහද? ලංඅභළිකතුමභහ ලං
ඒහට ලංඅත ලංළහුහද? ලංනළවළ. ලං 

අද ලං හසුදම ලං නහනහඹක්හය ලං භව් තඹහට ලං විරුමධ ලං අල්රස ලං
දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහද  ලං එ ලං
දචෝදනහක්්  ලං ිකදඵනහද? ලං රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං ඔඵතුමභහට ලං

විරුමධ ලංදචෝදනහ ලංඉදරිඳ්  ලංන්දන්්  ලංනළවළ. ලංඒ ලංඔඵතුමභහ ලංදවොදයකු ලං
දනොන ලං නිහයි. ලං ඔඵතුමභහයි, ලං භභයි ලං දමලඳහරන ලං ලදඹන් ලං ලං
වළප්දඳනහ. ලං වළඵළයි, ලං ඔඵතුමභහ ලං දවොයේ ලං යරහ ලං ිකදඵනහඹ ලං

කිඹරහ ලංවුරු ලංවරි ලංකි දෝ , ලංභභ ලංඒ ලංවිලසහ ලංයන්දන්්  ලංනළවළ. ලං
එදවභ ලංවුදණෝ , ලංඔඵතුමභහ ලංදනුදන් ලංභභ ලංදඳනී ලංසිටිනහ. ලංඑදවභ ලං
නේ, ලංඔඵතුමභහට ලංවිරුමධ ලංඔඵතුමභහභ ලංවිලහර ලංවඬක් ලංනඟන්දන් ලංඇයි? ලං

ඔඵතුමභහට ලං විරුමධ ලං දේ ලං සථහනර ලං දචෝදනහ ලං නළ් ද්  ලං ඇයි? ලං

ඇ් තටභ ලං අඳට ලං ඔඵතුමභහ ලං විලහර ලං යදයඹක්. ලං වළඵළයි, ලං ඔඵතුමභහට ලං
විරුමධ ලං දොදවේ්  ලං දචෝදනහක් ලං ඉදරිඳ්  ලං යරහ ලං නළවළ; ලං
දචෝදනහක් ලං ඉදරිඳ්  ලං න්දන්්  ලං නළවළ. ලං ඔඵතුමභහද  ලං වෘදඹ ලං
හක්ෂිඹට ලං එඟ ලං ඔඵතුමභහ ලංඋ් තය ලං ම්න්දනෝ  ලංඔඵතුමභහ ලං දන්නහ, ලං

ඔඵතුමභහට ලංවිරුමධ ලංදචෝදනහක් ලංඑල්ර ලංන්දන් ලංනළවළ ලංකිඹරහ. ලංඒ ලං
ඔඵතුමභහට ලංවිලසහයි. ලං 

ඒ ලං හරදේ ලං අධියණඹ ලං ක්රිඹහ් භ ලං වුණු ලං වළටි ලං අහි ලං දන්නහ. ලං

ය්  ලංදෂොන්දේහ ලංභව් තඹහ ලංකිඹන්දන් ලංදේ ලංයදට් ලංයුමධඹ ලංඅන් ලං
ශ ලං නහඹඹහයි. ලං එතුමභහ ලං විරුමධ ලං ඳක්ඹට ලං ගිටුල්රහ ලං ඡන්දඹ ලං
ඉල්ලුහ ලංකිඹරහ ලංඑතුමභහට ලංවිරුමධ ලංදචෝදනහ ලංවතයක් ලංදොනු ලංයරහ ලං

දඵල්දරන් ලං අල්රහ ලං දන ලං ගිටුල්රහ ලං ටුයදදයට ලං දළේභහ. ලං ජේඳවේ ලං
වදන ලං එතුමභහ ලං අවුරුම් ලං වතයක් ලං ටුයදදය ලං සිටිඹහ. ලං හසුදම ලං
නහනහඹක්හය ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංඔඵතුමභහද  ලංවෘදඹ ලංහක්ෂිඹට ලංඑඟ ලං

ඵළලුදෝ  ලං ඔඵතුමභහ්  ලං දේ ලංහිළිඵ ලං දන්නහ. ලංය්  ලං  ලංදෂොන්දේහ ලං
භවතහට ලංවිරුමධ ලංඑල්ර ලංශ ලංදචෝදනහ ලංවතය ලංදභොනහද ලංකිඹරහ ලංඑ ලං
භන්ත්රීයදඹකුදන් ලංඇහු්  ලංහට්  ලංකිඹහ ලංන්න ලංඵළවළ. ලංදේ ලංඅඹ ලං
අද ලං යට ලං ජහිකඹ ලං ළන ලං ථහ ලං යනහ. ලං යණ ලං විරුන් ලං ළන ලං ථහ ලං

යනහ. ලං ය්  ලං දෂොන්දේහ ලං භවතහ ලං ඵරන්න ලං භභ ලං ඳස-වඹ ලං
තහක් ලංටුයදදයට ලංගිඹහ. ලංඑදවභ ලංයටයි ලංඅහි ලංජී්  ලංන්දන්. ලං 

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලං සුජී ලං දේනසිාව ලං යහජය ලං ඇභිකතුමභනි, ලං ඔඵතුමභහට ලං ත ලං
විනහඩිඹ ලංහරඹක් ලංිකදඵනහ. 

 

ගරු සුජීල මව නසිසශ මශතළ  
(ரண்நெறகு சுஜல வெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

දඵොදවොභ ලංසතුමිකයි. ලං 

රු ලං නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං දේ ලං යදට් ලං ක්රිඹහ් භ ලං වූ ලං
ත්රසතහදඹ ලං ව ලං යහජඳක්රු ලං දේ ලං යදට් ලං ක්රිඹහ් භ ලං ශ ලං
ත්රසතහදඹ ලං ළන ලං අඳ ලං සිඹලු ලං දදනහභ ලං දන්නහ. ලං ඊට ලං විරුමධ ලං අහි ලං

ටන් ලංශහ. ලංදවොයභ, ලංජඩභ, ලංභළයභ ලංදේ ලංයදට් ලංයජ ලංශහ. ලංඅද ලං
අහි ලංඒ ලංසිඹල්ර ලංඅන් ලංයරහ ලංිකදඵනහ. ලංඒ ලංටුන්දහ ලංඉදරි ලංඅනහතඹ ලං
දනුදන් ලංදේ ලංදොමිකන් ලංබහ ලංඅහි ලංලක්ිකභ්  ලංයනහ. ලංඅහි ලංවළභ ලං

දහභ ලංුණ්ඩු ලංඳක්දේ ලංදනොසිටින්න ලංපුළුන්. ලංවළඵළයි, ලංඅහි ලංබඹ ලංනළවළ. ලං
දොමිකන් ලංබහ, ලංඅධියණඹ ලංකිඹන ලංසිඹල්රටභ ලංයට ලංතුමශ ලංසහධීන ලං
ටයුතුම ලං යන්න ලං අලය ලං යන ලං වළභ ලං දමභ ලං අහි ලං යනහ. ලං රු ලං

නිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි, ලංහසුදම ලංනහනහඹක්හය ලංභළිකතුමභනි, ලං
සුළු ලංසුළු ලංඅඩු ලංඳහඩු ලංිකදඵන්න ලංපුළුන්. ලංඑදවභ ලංිකදඵනහ ලංනේ, ලංඅඳට ලං
ඒහ ලං ඉදරිඳ්  ලං යන්න. ලං අනිහවේඹදඹන්භ ලං අහි ලං ඒ ලං ේඵන්ධදඹන් ලං

ථහ ලංයනහ. ලං 

විදලේදඹන්භ ලංඔඵතුමභහට ලං අඳළවළදලි, ලං ඒ ලං හද භ ලං ඔඵතුමභන්රහ ලං
ෆහීභට ලං ඳ්  ලං දනොන ලං අධියණ ලං තීන්ම් ලං ිකදඵනහ ලං නේ, ලං
ඔඵතුමභන්රහ ලං ඒහ ලං විද චනඹ ලං යන්න. ලං ඒහ ලං විද චනඹ ලං කිරීදේ ලං

අයිිකඹ ලං දළන් ලං ිකදඵනහ. ලං ලින් ලං එස.බී. ලං දහනහඹ ලං භව් තඹහට ලං
ශහ ලංහද  ලංගිටුල්රහ ලංඇදරහ ලං දභන්න ලංඵළවළ. ලංඅධියණඹට ලංඅඳවහ ලං
යන්න ලං ඵළවළ. ලං වළඵළයි, ලං අධියණදේ ලං තීන්ම් ලං විද චනඹ ලංයන්න ලං

පුළුන්. ලංඅද ලංඅහි ලංදේ ලංක්රිඹහ් භ ලංයන්දන් ලංනළවළ. ලංඒ ලංඔඵතුමභහ ලං
ඳටන් ලංන්න. ලංඹේ ලංතීන්ම්ක් ලංිකදඵනහ. ලංඔඵතුමභහ ලංටුතනහ ලංනේ, ලංඒ ලං
තීන්ම් ලං ළයදයි ලං කිඹරහ ලං ඒ ලං ේඵන්ධදඹන් ලං රුණු ලං දක්හ ලං ඒ ලං

ඔඵතුමභහ ලං විද චනඹ ලංයන්න. ලංඒ ලං ේඵන්ධදඹන් ලංභභ්  ලංඔඵතුමභහට ලං
වහඹ ලං දදනහ. ලං අධියණඹට ලං අඳවහ ලංශහ ලංකිඹරහ ලං ඊට ලං එදයටු ලං
අධියණඹට ලං ටයුතුම ලං යන්න ලං ඵළවළ. ලං ඒහ ලං දේ ලං යදට් ලං වුරු්  ලං

දන්දන් ලං නළවළ. ලං අධියණඹ ලං ළන ලං ථහ ලං යන්න ලං බඹයි. ලං වළඵළයි, ලං
එදවභ ලං දදඹක් ලං ිකදඵනහ ලං නේ, ලං ඔඵතුමභන්රහට ලං ථහ ලං යන්න ලං
අයිිකහසිේ ලංිකදඵනහ. ලං 
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රු ලං නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං දල්රුක්ෂි ලං වික්රභසිාව ලං
භළිකතුමමිකඹ ලං ේඵන්ධදඹන් ලං භභ ලං විකඹක් ලං දදනහ. ලං එතුමමිකඹ ලං
නිවේ උත ලං හද භ, ලං හිරිසිම් ලං හන්තහක්. ලං වුද ලං කි හ, ලං "එතුමමිකඹ ලං

අභළිකතුමභහද  ලංනෆදඹක්" ලංකිඹරහ. ලං එතුමමිකඹට ලං "වික්රභසිාව" ලංකිඹරහ ලං
හභ ලං ිකබුණහට ලං එතුමමිකඹ ලං අභළිකතුමභහද  ලං නෆදඹක් ලං දනොදයි. ලං
වළඵළයි, ලං අභළිකතුමභහ ලං එතුමමිකඹ ලං වඳුනනහ. ලං එතුමභහ ලං දේ ලං යදට් ලං සිටින ලං ලං

සිඹලුභ ලං නීිකඥරු ලං හද  ලං වඳුනනහ. ලං රු ලං නිදඹෝජය ලං
ථහනහඹතුමභනි, ලං ජනහධිඳිකතුමභහ ලං ේඵන්ධදඹන්, ලං ඒ ලං හද භ ලං
අභළිකතුමභහ ලංේඵන්ධදඹන් ලංඅහි ලං දන්නහ. ලං එතුමභන්රහ ලංනීිකඹ, ලං ඹව ලං

ඳහරනඹ, ලං ්රජහතන්ත්රහදඹ, ලං විනිවිදබහඹ ලං අඹ ලං යන ලංනහඹදඹෝ ලං
දදදදදනක්. ලංකිසිභ ලං අසථහ ලංකිසි ලං දදනකුදන් ලංඳළි ලං න්න, ලං
වුරු්  ලංඅභහරුද  ලංදභන්න, ලංඒ ලංහද භ ලංවුරු්  ලංදේයන්න ලංනීික ලං

අාලරට ලං දවෝ ලං අදනකු්  ලං අාලරට ලං එතුමභන්රහ ලං ථහ ලං යන්දන් ලං
නළවළ ලං කිඹන ලං විකඹ ලං භභ ලං එතුමභන්රහ ලං දදදදනහ ලං දනුදන් ලං
දදනහ. 

රු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි, ලං දභතළන ලං මීට ලං ඩහ ලං හිරික් ලං

සිටිඹහ ලංනේ ලං භභ ලං න්දතෝ ලං නහ. ලං දභොද, ලං දේ ලංදොමිකන් ලංබහ ලං
ටි ලං අහි ලංඇික ලංය ලං ් ද්  ලං ඉතහභ්  ලං අභහරුදන්. ලංඅද ලං යදට් ලං යහජය ලං
නිරධහරින්, ලං දඳොලීසිදේ ලං නිරධහරින් ලං කිඹන ලං ඒ ලං සිඹලු ලං දදනහට ලං

දොන්ද ලං දළින් ලං ිකඹහදන ලං දමලඳහරන ලං ඇඟිලි ලං ළසීේලින් ලං
දතොය ලං නිදවදේ ලං ටයුතුම ලං යන්න ලං පුළුන් ලං හතහයණඹක් ලං අහි ලං
ඉදරි ලංඅනහතඹ ලංදනුදන් ලංඇික ලංයරහ ලංිකදඵනහ. ලං 

රු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි, ලංදඵොදවොභ ලංසතුමිකයි. 

 
[අ.බහ. ලං3.21] 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්ෂකළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ரசுவ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි, ලංඳශමුදන්භ ලංඅද ලංඉදරිඳ්  ලංම ලං
ිකදඵන ලං දඹෝජනහට ඳරිඵහටුය, ලං නමු්  ලං අදහශ ලං ඹේ ලං රුණු ලං

කීඳඹක් ලංවන් ලංයන්න ලංභභ ලංළභළිකයි. ලං 

දවඅටන ලං ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාදලෝධනඹ ලං ේභත ලං ශහ ලං
හද භ, ලං දවනන ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාදලෝධනඹ ලං ේභත ලං

යන්න ලං අලය ලංතුමදනන් ලංදදදක් ලංඵරඹ ලං ම්න්දන් ලංඅඳයි ලංකිඹන ලංඑ ලං
සුජී ලං දේනසිාව ලං යහජය ලං ඇභිකතුමභහ ලං හිළිත ලං යුතුමයි. ලං දවනන ලං
ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාදලෝධනඹ ලං කිඹන ලං ඔඵතුමභන්රහද  ලං
ඳළ් දතන් ලං ු ලං දඹෝජනහ ලං තුමදනන් ලං දදදක් ලං ඵරඹකින් ලං ේභත ලං

යන්නට ලං වහඹ ලං වූ ලං "අහි" ලං ඒදක් ලං අයිිකහයදඹෝ ලං වළටිඹටයි ලං අහි ලං
රන්දන්. නමු්  ලං දවන ලං න ලං ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං
ාදලෝධනදඹන් ලං අහි ලං අදවස ලං යපු ලං සහධීන ලං දොමිකන් ලං බහර ලං

ිකදඵන්දන් ලංහි ලංට ලංයඹ ලංවිතයයි. ලංඇතුමශත ලංසහධීන් ඹක් ලංනළවළ. ලං
භභ ලංදේ ලංකිඹන්දන් ලංසිවිල් ලංභහජදඹන් ලංඳ්  ලංයනු ලංරළබ ලංතුමන්දදනහ ලං
ළන ලං දනොදයි. ලං සිවිල් ලංභහජදඹන් ලං ඳ්  ලං යනු ලං රළබ ලං පුමරඹන් ලං

තුමන්දදනහ ලං ඳද ලං ිකබිඹදී, ලං දේ ලං ුණ්ඩුද  ලං ඇභිකරුන් ලං විධහඹ ලං
ඵරඹ ලංතඵහදන ලං ඳ්  ලංදරහ ලං ඉන්නහ. ලං දේ ලංයන්න ලංඑඳහ ලංකිඹහ ලං
අහි ලංකි හ. ලංදභොද, ලංවිධහඹ ලංඵරඹ ලංවසුරුන ලංදදනකු ලංයසථහ ලං

භණ්ඩරඹට ලං ඳ්  ලං දනදොට ලං යසථහ ලං භණ්ඩරදේ ලං ඹේ ලං ඹේ ලං
තීයණරට ලංඵරඳෆ ලංවළකි ලංේඵන්ධතහක් ලංඒ ලංතුමළින් ලංවට ලංන්නහ. ලං
නමු්  ලංඒ ලංකිඹපු ලංදමල් ලංඇහුද  ලංනළවළ. ලංාදලෝධනදේ ලංිකදඵන්දන් ලං
"භන්ත්රීරු" ලං කිඹරහයි. ලං නමු්  ලං ුණ්ඩුද  ලං ිකදඵන ලං ඵහුතය ලං ඵරඹ ලං

ඵරව් හයඹ ලං වළටිඹට ලංඳහවිච්චි ලංයරහ ලං "ඇභිකරුන්ට්  ලං පුළුන්" ලං
කිඹහ ලංඒ ලංඅවේථථනඹ ලංය ලං් තහ. ලං්රිකපරඹ ලංවුදණ් ලංදභොක්ද? ලං 

යණ ලං ඇභිකතුමභහ ලං වදසි ලං අනතුමයක් ලං හිළිඵ ලං න ලං සිමධිඹක් ලං

ේඵන්ධදඹන් ලංළඹට ලංබහජන ලංම ලංසිටිඹහ. ලංඒ ලංසිමධිඹ ලංතුමළින් ලංභභ ලංඒ ලං
ළන ලං කිඹන්නේ. ලං ඒ ලං ද රහද  ලං ඒ ලං ේඵන්ධ ලං ඳරීක්ණඹ ලං බහය ලං

ිකබුදණ්, ලංදඳොලීසිදේ ලංඉවශභ ලංතරරටයි. ලංඒ ලංඉවශභ ලංතරර ලංඋදවිඹ ලං

අතදවේ ලං දඳොලිසඳික ලං ධුයඹ ලං වහ ලං තයඹක් ලං ිකබුණහ. ලං දඳොලිසඳික ලං
ධුයඹට ලං ඳළමිකණිඹ ලං යු් ද්  ලං වුද ලං කිඹහ ලං තීන්ම් ලං දශේ, ලං දේ ලං
ළරුහ්  ලං ඇතුමශ්  ලං භණ්ඩරඹයි. ලං ඒ ලං නිහයි ලං භභ ලං කිඹන්දන් ලං
සහධීන් ඹ ලං හිට ලං යඹ ලං විතයයි ලං කිඹහ. ලං ඇතුමශත ලං සබහඹ ලං

දභොක්ද? ලං ඇභිකරුන්ද  ලං විධහඹ ලං ඵරඹ ලං යසථහ ලං භණ්ඩරඹ ලං
දදයටු ලංඵරඳෆභක් ලංඇික ලංයනහ. ලං 

ඊශඟට, ලංදේ ලංඳළ් ද්  ලංවිඳක්ඹන් ලංදදක් ලංිකදඵනහ. ලංඒහ ලංවදහ ලං
්  ලං විඳක්ඹන් ලං දදක්. ලං දදභශ ලං ජහික ලං න්ධහනඹයි, ලං ජනතහ ලං
විමුක්ික ලංදඳයමුණයි. දේ ලංදමලඳහරන ලංන්දවේබඹ ලංදඵදී ලංිකදඵනහ, ලං
දදට. ලං ඒ ලං එන්දන් ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං ජනහධිඳිකයණදේ ලං සිටයි. ලං ලං
ුණ්ඩුයි, ලංඑක්්  ලංජහික ලංඳක්ඹයි, ලංදදභශ ලංන්ධහනඹයි, ලංජනතහ ලං
විමුක්ික ලංදඳයමුණයි ලං එ ලං යාචුක් ලංවළටිඹට ලංතභයි ලංදේ ලංදමලඳහරන ලං

බිදේ ලංඅද ලංදඳොය ලංඵදන්දන්. ලංඒ ලංනිහ ලංදේ ලංවිධහඹ ලංභට්ටදේ ලංඵරඹයි, ලං
දේ ලංනිවේභහණඹ ලංය ලං්  ලංවිඳක්ඹයි ලංඑට ලංඑතුම ලංයපු ලංුණ්ඩුක්රභ ලං
යසථහ ලංභණ්ඩරඹ ලං අද ලංඅඳට ලං දඳන්න්දන්, ලංසහධීන ලං දොමිකන් ලං

බහ ලං ඳ්  ලං යන ලං භණ්ඩරඹ ලං වළටිඹටයි. ලං ඒ ලං නිහයි ලං භභ ලං භද  ලං
රුණුරට ලං එන්න ලං ඉසය ලං දරහ ලං දේ ලං හයණහ ලං ටි ලං කිඹන්න ලං
ටුතුමද . ලංනළ් නේ ලංදේ ලංුණ්ඩුක්රභ ලංයසථහ ලංභණ්ඩරදේ ලංඋජහරු ලං

දටභ ලංථහ ලංයනහ. ලංදභොද, ලංදේ ලංයසථහ ලංභණ්ඩරඹ ලංඇ් තටභ ලං
ක්රිඹහ් භ ලං න ලංුහයඹ් , ලංඑඹ ලංක්රිඹහ් භ ලංන ලංුහයඹ ලංඅනු ලං
ඳ් දන ලං දොමිකන් ලං බහද ලං ඒ ලං අනුභ ලං ඒ ලං සහධීන් දේ ලං ඒ ලං

සීභහන්ට ලං ඹට් . ලං දේ ලං සහධීන් ඹ, ලං ්රජහතන්ත්රහදඹ ලං දේ ලං
සිඹල්රභ ලංළන ලංඅඳට ලංථහ ලංයන්න ලංපුළුන්. ලංනමු්  ලංඅන්තවේතඹ ලං
ඇ් තටභ ලං දොදවොභද ලං කිඹහ ලං විබහ ලං ය ලං ඵරනදොට, ලං ඒ ලං
ුණ්ඩුද  ලංවුභනහ ලංඉටු ලංයන ලංඅතදොළුක් ලංකිඹරහ ලංඅඳට ලංදඳනී ලං

ඹනහ ලංනේ, ලං ලංඅඳට ලංඒහදේ ලංිකදඵන ලංසහධීන් දේ ලංළුහිළි ලංරහ ලං
දඳන්න්න්  ලංපුළුන්. 

ඊශඟට ලංභභ ලංළභළිකයි, ලංඅද ලංඉදරිඳ්  ලංය ලංිකදඵන ලංදඹෝජනහට ලං
එන්න. ලං ලංරු ලංටී. ලංයාජි්  ලංද ලංදොයිහ ලංභන්ත්රීතුමභහ ලං2016.04.06 ලංදනිදහ ලං ලං

බහ ලං ල් ලං තළබීදේ ලං දඹෝජනහ ලං ළන ලං ථහ ලං යමිකන් ලං ද ලං
රළයිසතුමක් ලං ම්න්නහ: ලං දභන්න ලං ලිහි ලං දොනු ලං අාඹ, ලං දභන්න ලං
පුමරඹහද  ලංනභ, ලංදේ ලංදොල්රන්ට ලංවිරුමධ ලංඅල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලං
දචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකදේ ලංඳළමිකණිලි ලංිකදඵනහ, ලංදේහට ලංතභ ලං

විබහඹක් ලං දරහ ලං නළවළ ලං කිඹරහ. ලං එතදොට ලං ුණ්ඩුදන් ලං අඳට ලං
රළබුණ ලංඋ් තයඹ ලංදභොක්ද? ලංුණ්ඩුදන් ලංඅඳට ලංරළබුණ ලංඋ් තයඹ ලං
තභයි, ලං  ලං "දේහ ලං ඳයණ ලං ඳළමිකණිලි, ලං තමුන්නහන්දේරහ ලං අවුරුම් ලං 10ක් ලං

ුණ්ඩු ලං ඳහරනදේ ලං ටුටිඹහ, ලං ඇයි, ලං දේහ ලං ළන ලං තමුන්නහන්දේරහ ලං
දභොකු්  ලං දශේ ලං නළ් ද් ?" ලං කිඹන ලං එ. ලං දවොයි, ලං ඒ ලං යද ලං අහි ලං
ඵහයන්නේ. ලං ඒ ලං තභයි ලං දේහ ලං හිළිඵ ලංකිසික් ලං දනොකිරීදේ ලං යද. ලං ලං

තමුන්නහන්දේරහද  ලං ුචහවේඹ ලං විජඹදහ ලං යහජඳක් ලං ඇභිකතුමභහ ලං
කි හ, ලංදේ ලංඅවුරුමදම ලංදේ ලංුණ්ඩු ලංුහට ලංඳසදේ ලංවිතයක් ලංඅල්රස ලං ලං
දවෝ ලංදූණ ලංේඵන්ධදඹන් ලංඳළමිකණිලි ලංඑක්දවස ලංණනක් ලංිකදඵනහ ලං

කිඹරහ. ලං ඊට ලං දඳය ලං ඳළමිකණිලි ලං නදවස ලං ණනක් ලං ිකබුණහ. ලං ඒ ලං
රළයිසතුමදන්, ලං "දභන්න ලංභන්ත්රීරු, ලංදභන්න ලංඇභිකරු, ලංදභන්න ලං
ුණ්ඩු ලං ඳක්දේ ලං ඉන්න ලං අඹ, ලං දභන්න ලං විඳක්දේ ලං ඉන්න ලං අඹ, ලං
දභන්න ලංඒදොල්රන්ද  ලංනේ ලංටි" ලංකිඹන ලංහයණහ ලංඅහි ලංදවළිදය  ලං

ය ලං් තහ. ලංඅඩු ලංණදන් ලංඑතළනින් ලංඳටන් ලංනිමු. 

රු ලං වි.ජ.මු ලං දරොකුඵණ්ඩහය ලං ටුටපු ලං ථහනහඹතුමභහ ලං

මරහනදේ ලං ටුටපු ලං  ලං හරදේ ලං 'දෝප්' ලං එදක් ලං  ලං ඉල්ලීභක් ලං වහ ලං

දඹෝජනහක් ලං අනු, ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං

දොමිකභට ලං එතුමභහ ලං නිඹභ ලං ශහ, ලං විටින් ලං විට ලං ්රික ලං හවේතහක් ලං

දදන්න ලංකිඹරහ. ලංභභ ලං ටුතන්දන් ලංඒ ලං භහ ලං තුමනට ලංයක්. ලංනමු්  ලංඒ ලං

්රික ලංහවේතහ ලංුද  ලංනළවළ. ලංදවොයි, ලං ලංඒ ලංඑදහ. ලංදභදහ ලංඅඩු ලංණදන් ලං

දේ ලංකිඹන්නහ ලංවූ ලංශුමධන්තබහදේ ලංඇ් තක් ලංිකදඵනහ ලංනේ, ලංදේ ලං

දමලඳහරන ලං දඩඹේ ලං තරහ ලං වරිඹහහය ලං දොමිකන් ලං බහක් ලං ඵට ලං

වයන්න. ලං ුණ්ඩු ලං ඳක්දේ ලං ඇභිකරු ලං ණනහක් ලං අද ලං

දචෝදනහන්ට ලංරක්දරහ ලංඉන්නහ. ලංඒ ලංඅඹ ලංළන ලං් තුම ලංඳරීක්ණ ලං

771 772 

[රු ලංසුජී ලංදේනසිාව ලංභවතහ] 
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දභොනහද? ලං අවේජුන් ලං භදවේන්ද්රන්ට ලං විරුමධ ලං ශ ලං ඳරීක්ණ ලං

දභොනහද? ලං ඒ ලං හද භ ලං භභ්  ලං ඳළමිකණිල්රක් ලංය ලංිකදඵනහ, ලං "දේ ලං

අභළිකතුමභහ ලංඒ ලංවිලහර ලංඵළාකු ලංභඩිදේ ලංඋදවුහයදඹක්" ලංකිඹරහ. ලංඒ ලං

ළන ලංඳරීක්ණඹක් ලංකිරීභ ලංවහ ලංඋඳදදස ලංළනීභට ලංනීිකඳිකතුමභහට ලං

දඹොමු ලංය ලංිකදඵන ලංඵ ලංදඳොලීසිඹ ලංකි හ. ලංනමු්  ලංතභ ලංඒ ලංඋඳදදස ලං

රළබුදණ්  ලං නළවළ; ලං ඒ ලං ඳරීක්ණඹ ලං දරුදණ්  ලං නළවළ. ලං දභන්න ලං

තමුන්නහන්දේරහද  ලංශුමධන්තබහඹ. ලංදවොයි, ලංඅහි ලංළරැදයි; ලංඅහි ලං

කිලිටි ලං මිකනිසසු; ලං අහි ලං  ලංඔක්දෝභ ලං දවොරු; ලං අහි ලං ඔක්දෝභ ලං

තමුන්නහන්දේරහ ලං කිඹන ලං දචෝදනහරට ලං සුම්සු ලං අඹ! ලං  ලං දළන්, ලං

ශුමධන්ත ලංතමුන්නහන්දේරහද  ලංඇ් ත ලංක්රිඹහ ලංභහවේඹ ලංඅඳට ලංදවළි ලං

යන්න. ලං  ලංඒයි, ලංඅහි ලංදේ ලංරුණු ලංඉදරිඳ්  ලංදශේ. ලංරුණහයරහ ලං

දේහට ලංඋ් තය ලංදදන්න ලංකිඹරහ. ලං ලං 

ඊශඟට, ලං  ලං දූණ ලංළන ලංදොඹන්න ලංදේ ලංශඟදී ලංතමුන්නහන්දේරහ ලං
මිකටුක් ලං ඳ්  ලං යරහ ලං ිකබුණහ. ලං ඒ ලං මිකටුද  ලං ඉන්නහ, ලං චන්රිහ ලං
ඵණ්ඩහයනහඹ ලං කුභහයතුමා ලං භව් මිකඹ. ලං දූණ ලං ළන ලං දොඹන ලං

මිකටුද  ලංඑතුමමිකඹ ලං ඉන්නහ. එතුමමිකඹට ලං දචෝදනහ ලං රැක් ලංිකදඵනහ, ලං
දූණ ලං ේඵන්ධදඹන්. ලං දූණ ලං හිළිඵ ලං දොඹන ලං මිකටුට ලං
තමුන්නහන්දේරහ ලං ඳ්  ලං යන්දන් ලං දූණ ලං ේඵන්ධදඹන් ලං
දචෝදනහරට ලංදශ්රේසඨහධියණදඹන් ලංනේ ලංයපු ලංඅඹද? ලංභභ ලංදේ ලංටි ලං

ඉාග්රීසි ලං බහහදන් ලං කිඹන්නේ. ලං Water’s Edge Case SC (FR) 
No.352/2007 :  She  - ඒ ලංකිඹන්දන්, ලංචන්රිහ ලං ඵණ්ඩහයනහඹ ලං
කුභහයතුමා ලංභව් මිකඹ- ලංwas found guilty by the Supreme Court 

and ordered to pay Rs.3 million to the State as compensation 
stating that this was a token payment of the real loss to the 
State of several hundreds of millions.  Her personal friend 

Ronnie Peiris from London was ordered to pay Rs.2 million.  
The Supreme Court directed the respondent Director-
General, Commission to Investigate Allegations of Bribery 

or Corruption to immediately investigate the entire 
transaction under the relevant laws. 

එදවභ ලංශහද? ලංදළන් ලංඉිකන් ලංදේ ලංඹඩ ලංළවළනිඹ ලංුහ. ලංයන්ජන් ලං

යහභනහඹ ලං නිදඹෝජය ලං ඇභිකතුමභහද  ලං ඹඩ ලං ළවළනිඹයි ලං දළන් ලං
ඉන්දන්. ලං ඊට ලං ඳසදේ ලං දේ ලං ඹඩ ලං ළවළනිඹ ලං දේ ලං ඳළමිකණිල්ර ලං
ේඵන්ධදඹන් ලංදභොක්ද ලංදශේ ලංකිඹරහ ලංදේ ලංබහට ලංකිඹනහද? ලං 

 
ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ (වමළජ වවිබ ගෆන්වීම් ශළ 

සුබවළධන  නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு ஞ்ஜன் ரரக்க - ெநக லுவூட்டல் ற்நம் 

னன்நெரற தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 
Sir, I rise to a point of Order.   

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Deputy Minister, what is your point of Order?  

 
ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்நெறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු ලං නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං භහද  ලං ටුතහදය, ලං භහ ලං රු ලං

යන ලං හසුදම ලං නහනහඹක්හය ලං භන්ත්රීතුමභහට ලං කිසිභ ලං අල්රස ලං
දචෝදනහක් ලංනළවළ, ලංරු ලංසුජී ලංදේනසිාව ලංයහජය ලංඇභිකතුමභහ ලංකි හ ලං
හද . ලං එතුමභහට, ලං දදන්ස ලං ගුණවේධන ලං භළිකතුමභහට ලං විරුමධ ලංකිසිභ ලං

අල්රස ලං දචෝදනහක් ලං නළවළ. ලං ඔඵතුමභහ ලං කිඹපු ලං list එදක් ලං ඉන්න ලං
අදනක් ලං අඹ ලං ළන්  ලං ඒ ලං ඹඩ ලං ළවළනිඹ ලං රහ ලං දොඹහ ලං ඵරනහ ලං
කිඹරහ ලංදඳොදයොන්ම් ලංදනහ ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභනි. 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්ෂකළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ரசுவ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

දඵොදවොභ ලංසතුමිකයි, ලංඔඵතුමභහට. ලංඔඵතුමභහ ලංඅභළිකයඹහ ලංවළටිඹට ලං
ක්රිඹහ ලංයන්න ලංඳටන් ලංන්නහ ලං දදේදී ලංභට ලංඔඹ ලංථහ ලංබහය ලංන්න ලං

පුළුන්. 

 "අභළිකයඹහද  ලං්රහවේථනහ ලංභහද  ලංයුතුමභයි" ලංකිඹරහ ලංටුතන ලං
ඹඩ ලං ළවළනිදඹක් ලං තභයි ලං දේ ලං දරහද  ලං ඒ ලං දොමිකන් ලං බහද  ලං

ඉන්දන්. ලං "Your wish is my duty," කිඹරහ ලං ටුතන ලං ඹඩ ලං
ළවළනිදඹක් ලංතභයි ලං ඉන්දන්. ලං ඒ ලං අඹ ලං අතදවේ ලංිකදඵන ලංටුත් ේ, ලං
ඹහළු ලං මිකත්රේ, ලං ඒ ලං දල් ලං දදොයල්රට ලං ඹන ලං එන ලං ඒහ, ලං ඒ ලං

දොල්රන්ද  ලංෆභ ලංබීභ ලංළන ලංදනොදයි ලංභභ ලංථහ ලංයන්දන්. ලංඒහ ලං
ළන ලංථහ ලංයන්න ලංතයේ ලංභභ ලංඳවශට ලංළදටන්දන් ලංනළවළ. ලංභභ ලංථහ ලං
යන්දන් ලංක්රිඹහ ලංරහඳඹ ලංළනයි. 

චන්රිහ ලං ඵණ්ඩහයනහඹ ලං භළිකනිඹ ලං ේඵන්ධදඹන් ලං ිකදඵන ලං
ඊශඟ ලං හයණඹ ලං ඵරන්න. ලං ඒ, ලංLanka Marine Services Limited 

case එ. ලං ලංඒදක් ලංභභ ලංතභයි ලංදඳ් ේරු. ලං ලංThe case number is 
SC (FR) No. 209/2007. 

As the President of the Republic, she had signed a 

Deed of Grant for 8  ½ acres  of land within the Port of 

Colombo and sold for Rs.1,200 million to  Lanka Marine 
Services Limited after it had been taken over by John 

Keells  Holdings Limited.  It is stated on the Deed under 

her signature - I have a photocopy of it - that this money 

has been received by the Treasury. Receipt of this 
Rs.1,200 million has been denied by the Treasury in the 

course of investigations by the Parliamentary Committee 

on Public Enterprises.  Here, too, the Supreme Court had 

directed the respondent, Chairman of the Bribery 
Commission, to conduct investigations and prosecutions.  

The Bribery Commission had subsequently reported to 

the Supreme Court that they are proceeding with the 

investigations. They filed the Interim Report with the 
Supreme Court and the Supreme Court trusted that the 

proceedings would continue. But, up to date we have  

heard  nothing.  

දේ ලං දනල් ලං ඒ ලං ළන ලං කිසික් ලං අඳට ලං අවන්න ලං රළබී ලං නළවළ. ලං
අයඹහද  ලංදභඹහද  ලංඳළමිකණිලි ලංළන ලංදනොදයි, ලංසුප්රීේ ලංඋහවිදේ ලංනඩු ලං

තීන්ම් ලං දදක් ලංළනයි ලං භභ ලං දේ ලංකිඹන්දන්. ලං  ලං සුප්රීේ ලංඋහවිදේ ලංනඩු ලං
තීන්ම් ලං දදකින් ලං කිඹහ ලං ිකදඵනහ, ලං දේ ලං ළන ලං විබහ ලං යන්නඹ ලං
කිඹරහ. ලං භභ ලං දේ ලං ථහ ලං යන්දන් ලං දල්රුක්ෂි ලං වික්රභසිාව ලං ළන ලං

දනොදයි. ලංභභ ලංදේ ලංථහ ලංයන්දන් ලංඅල්රස ලංදවෝ ලං දූණ ලංදචෝදනහ ලං
විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහද  ලං අධයක් ලං ජනයහල්යඹහ ලං දවෝ ලං
අධයක් ලංජනයහල්රිඹ ලංළනයි. ලංහරඹ ලංකුභක් ලංවුණ්  ලංහරඹ ලංඅනු ලං

දනොදයි ලං කීභ ලං ිකදඵන්දන්. ලං කීභ ලං ිකදඵන්දන් ලං යහජහරිඹ ලං
අනුයි. ලං දභතුමමිකඹද  ලං යහජහරිඹ ලංදනොදයිද, ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං
දචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකභ ලංවිසින් ලංදශ්රේසඨහධියණඹට ලංදදන ලංරද ලං

හවේතහ ලං අනු, ලං සිම් ලංයන ලංඵ ලංකිය ලං ඳරීක්ණ ලංදශයට ලං දන ලං
ඹහභ? ලං දභතුමමිකඹද, ලං දේ ලං දූණ ලං හිළිඵ ලං දොඹන ලං මිකටුද  ලං
හභහජි් ඹට ලං ඳ්  ලං යරහ ලං ිකදඵන්දන්? ලං දේ ලං දන්ද, ලං ක්රිඹහ ලං
රහඳඹ? ලංභභ ලංඒයි ලංකි ද , ලංඅහි ලංථහ ලංයන්දන් ලංන ලංදඵොන ලංඒහ ලං

ළන ලං දනොදයි, ලංඹහළු ලං මිකත්රේ ලංළන ලංදනොදයි ලංකිඹරහ. ලං අහි ලංථහ ලං
යන්දන් ලං ක්රිඹහ ලං රහඳඹ ලං ළනයි. ලං දේ ලං න ලං විට ලං සිඹලුභ ලං
දවොයේරට, ලං දචෝදනහරට, ලං අල්රස ලං දචෝදනහරට ලං අයදන ලං

ඹමිකන් ලංඉන්දන් ලංදේ ලංඅඹ. ලං 

යන්ජන් ලං යහභනහඹ ලං නිදඹෝජය ලං ඇභිකතුමභනි, ලං යහජිත ලං

දේනහය් න ලංඇභිකතුමභහට ලංවිරුමධ ලංඔඵතුමභහ ලංඳළමිකණිල්රක් ලංදළේභහ. ලං
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ඒ ලං ළන ලං ඔඵතුමභහ ලං එදහ ලං ්රහලඹකු්  ලං ශහ. ලං ඒ ලං හිළිඵ ලං ඔඵතුමභහ ලං
ගිටුල්රහ ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකදේදී්  ලං
්රහලඹක් ලං ශහ. ලං ඒ ලං ේඵන්ධදඹන් ලං එතළනින් ලං එවහට ලං සිම් ලං වුණු ලං

දදඹක් ලංළන ලංඅහි ලංදන්දන් ලංනළවළ. ලංළමේ ලංකිටුඳඹක් ලංශ්  ලංයහජිත ලං
 ලංදේනහය් න ලංඇභිකතුමභහ ලං දොමිකභට ලං ගිදේ ලංනළික ලං ඵ ලංඳභණයි ලංඅහි ලං
දන්දන්. ලං ඒ ලං ළයද ලං නේ, ලං ඒ ලං එදේ ලං දනොදයි ලං නේ, ලං එතුමභහ ලං

දොමිකභට ලංගිඹහ ලංනේ ලංඒ ලංඵ ලංකිඹන්න. ලංභභ ලංඑඹ ලංනිළයද ලංයන්නේ. 

 
ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்நெறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු ලං නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං ඒ ලං හිළිඵ ලං භභ ලං
ඳළමිකණිල්රක් ලං ශහ. ලං වඬ ලං ඳටඹකු්  ලං රඵහ ලං ම්න්නහ, ලං රුහිඹල් ලං රක් ලං

50ක් ලංරඵහ ලං ්  ලං ඵට, ලං ඔහුද  ලං දල්ේයඹහ. ලං ඒ ලංළන ලංවිභවේලනඹ ලං
දදයමිකන් ලංඳිකනහ. ලං 

රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං දඳොඩ්ඩක් ලං අදඵෝධ ලං ය ලං න්න. ලං අල්රස ලං
දවෝ ලං දූණ ලංදචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකන් ලංබහට ලංඇතුමළු ලං  ලංදන්න ලං

ද ට්ටු ලං දදක් ලං ිකදඵනහ. ලං භහධයද දන් ලං ුයණඹ ලං යන්දන් ලං
ඉදරිඳ ලං ිකදඵන ලං ද ට්ටු ලං ඳභණයි. ලං අදප් ලං ුණ්ඩුද  ලං ඇභිකරු ලං
අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහට ලං
ඇවිල්රහ, ලං හිටුඳ ලං ද ට්ටුදන් ලං ඳළනරහ ලං ඹනහ. ලං ජනතහ ලං ඒ ලං

දකින්දන් ලංනළවළ. ලං භහ ලං භහධයද දන්දන් ලං ඉල්රහ ලං සිටිනහ, ලං හිටුඳ ලං
ද ට්ටු ලංශඟ්  ලංදඳොඩ්ඩක් ලංඉන්නඹ ලංකිඹරහ. 

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්ෂකළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ரசுவ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භ ලංට ලං ඔඹ ලං ථහ ලං කිඹරහ ලං ළඩක් ලං නළවළ. ලං ඒ ලං භහධයද දන්ට ලං
කිඹන්න. ලං [ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංනළවළ, ලංනළවළ. ලං දළන් ලංඔඹ ලංයනහඹ ලංකිඹන ලං
විභවේලනඹ ලං ළන ලං භහ ලං තමුන්නහන්දේට ලං කිඹන්නේ. ලං තමුන්නහන්දේ ලං

කිඹන ලංථහ ලං ඔතළන ලං ඉදන ලංතමුන්නහන්දේට ලං දනොකිඹහ ලං ඵළවළ. ලං
නමු්  ලං ඇ් ත ලං ථහ ලං දභොක්ද? ලං දඩඹේ ලං තරහක් ලං ිකදඵනහ. ලං
දවොයි, ලං අහි ලං ළරැද ලං ශහඹ ලං කිඹමු. ලං ළරැද ලං දනොයපු ලං අඹද ලං ඔඹ ලං

ඳළ් ද්  ලංඔක්දොභ ලංඉන්දන්? ලංඅහි්  ලංඑක් ලංඉරහ ලංඔඹ ලංඳළ් තට ලංගිඹ ලං
අඹද  ලං නහභ ලං දල්නඹ ලංනළමද? ලං ඒ ලං හද භ ලං දේ ලං ඳරීක්ණඹ, ලං දේ ලං
දචෝදනහ, ලංදේ ලංදොඹහ ලංඹෆභ, ලංදේ ලංළමභ ලංඒ ලංඅඹ ලංේඵන්ධදඹනු්  ලං
ඒ ලං හද  ලං දදයනහද? ලං අා ලං කිඹන්න ලං පුළුන්ද? ලං ඔඵතුමභහට ලං

අා ලං කිඹන්න ලං පුළුන්ද, ලං අභහතයතුමභනි? ලං අද ලං න ලං දොට ලං
ඒහඵමධ ලංවිඳක්දේ ලංඅදප් ලංඋදවිඹට ලංවිරුමධ ලංඉදරිඳ්  ලංය ලංිකදඵන ලං
දචෝදනහරට, ලංළමේරට, ලංනඩු ලංදළමීේරට ලං ලංහදප්ක් ලංුණ්ඩු ලං

ඳක්දේ ලං ඉන්න ලං හටද, ලං දචෝදනහ ලං එල්ර ලං යරහ, ලං නඩු ලං දභරහ, ලං ඒ ලං
විධිඹට ලංක්රිඹහ ලංයරහ ලංිකදඵන්දන්? ලංඒයි ලංභද  ලංඅභිදඹෝඹ. ලං 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංඔඵතුමභහට ලංනිඹමිකත ලංහරඹ ලංඅහනයි. 

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්ෂකළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ரசுவ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භහ ලංඅන් ලංයන්නේ, ලංරු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි. ලං 

භහ ලංඉසදල්රහ ලංකි හ ලංහද , ලංඅදප් ලංහරදේ ලංදශේ ලංනළවළ, ලංඒ ලං
නිහ ලං දේ ලං හරදේ ලං යන්දන් ලං නළවළයි ලං කිඹරහ ලං දේ ලං යජඹට ලං

දේදයන්න ලං ඵළවළ. ලං තමුන්නහන්දේරහ ලං ඵරඹට ලං ඳළමිකණිදේ ලං දූණඹ ලං
හිටුදකින්නයි; ලං දේ ලං යදට් ලං ඹව ලං ඳහරනඹ ලං ක්රිඹහ් භ ලං යන්නයි. ලං
එතදොට ලං අය ලං coal tender එ ලං ළන ලං දභොක්ද ලං කිඹන්දන්? ලං

විණහධිඳික ලං කිඹනහ, ලං රුහිඹල් ලං බිලිඹන ලං 1.8ක් ලං ඒ ලං දටන්ඩවේ ලං

එදන් ලං ඳහඩුයි ලං කිඹරහ. ලං විණහධිඳික ලං කිඹනහ, ලං ශ්රී ලං රාහ ලං භව ලං
ඵළාකුද  ලංභඩිදඹන් ලංරුහිඹල් ලංබිලිඹන ලං1.6ක් ලං ලංඳහඩුයි ලංකිඹරහ. ලංරු ලං
සුජී ලං දේනසිාව ලං භන්ත්රීතුමභහ ලං විණහධිඳිකට ලං අභිදඹෝ ලං යන්න ලං
ඳටන් ලං් තහ. ලං විණහධිඳිකතුමභහ ලං ඔක්දොභ ලං ණන් ලංමිකනුේ ලංඵරහ ලං

තභයි ලං අඳට ලං ඉරක්භක් ලං වුණ්  ලං කිඹන්දන්. ලං එතුමභහ ලං කිඹන ලං
ඉරක්භ ලංඅඳට ලංබහය ලංන්න ලංදනහ ලංදන්ද? ලංවිණහධිඳිකතුමභහද  ලං
විණනඹ ලංඅහි ලංබහය ලංන්දන් ලංනළ් නේ ලංඅහි ලංදොදවොභද ලංඅද ලංPublic 

Accounts Committee එ ලං යන්දන්? ලං නමු්  ලං COPE එදක් ලං
දභොක්ද ලං වුදණ්? ලං විණහධිඳිකතුමභහද  ලං නිභනඹට ලං විරුමධ ලං
එක්තයහ ලං විධිඹට ලං විණහධිඳිකතුමභහ ලං අඩසසිඹට ලං අයදන ලං

එතුමභහ ලංඅසීරුතහට ලංඳ්  ලංයන්න ලංඋ් හව ලංශහ. ලංඒයි ලංදශේ. ලං 

රු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි, ලංඅල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලං
විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහද  ලං අධයක් ලං ජනයහල්තුමමිකඹට ලං අහි ලං

කිඹනහ, ලං ඒ ලං දොමිකභ ලං වයවහ ලං දේ ලං ඳහවේලිදේන්තුමටයි ලං  ලං
කිඹන්දන්; ලං දේ ලං ඳහවේලිදේන්තුමදන් ලං තභයි ලං ඳඩි ලං ළඩි ලං යන්දන් ලං
කිඹරහ. ලං දේ ලං බහට ලං නහභ ලං දල්නඹක් ලං දීරහ ලං ිකදඵනහ; ලං file 
numbers දීරහ ලංිකදඵනහ. ලංඅද ලංභහ ලංකි හ, ලංඋහවිදේ ලංනඩු ලංදනොේභය. ලං

දේහ ලං ළන ලං අධයක් ලං ජනයහල්තුමමිකඹ ලං දභොක්ද ලං දශේ ලං කිඹහ ලං
රුණහයරහ ලංදේ ලංබහට ලංකිඹන්න ලංදයි. ලංඑදේ ලංකිඹන ලංතුමරු ලංඅඳට ලං
අයිිකඹක් ලං ිකදඵනහ, ලං දචෝදනහ ලං යන්න. ලං දොමිකදේ ලං අධයක් ලං

ජනයහල්රිඹට ලං ඉවළින් ලං  ලං 3දදනකු ලං ඉන්නහ. ලං නමු්  ලං ක්රිඹහ් භ ලං
න්දන් ලංඅධයක් ලංජනයහල්රිඹයි. ලං ඒ ලංඅධයක් ලංජනයහල්රිඹ ලං දේ ලං
ුණ්ඩුද  ලං වුභනහ ලං අනු ලං අද ලං දමලඳහරන ලං දඩඹභ ලං නියත ලං

නහඹ ලංකිඹන ලංඅදප් ලංදචෝදනහ ලංනිස්රබ ලංයන්න ලංනේ, ලංභහ ලංඉදරිඳ්  ලං
ශ ලං ඒ ලං රළයිසතුම ලං ළන ලං ් ත ලං හිඹය ලං හිළිඵ් , ලං ඒ ලං
ේඵන්ධදඹන් ලංශ ලංඳරීක්ණේ ලං්රිකඹ ලංහිළිඵ්  ලං දේ ලං බහට ලං

දළන්විඹ ලං යුතුමයි ලංකිඹහ ලං භතක් ලංයමිකන්, ලං එදේ ලං න ලංතුමරු ලං එතුමමිකඹද  ලං
ළටුඳ ලංඅනුභත ලංකිරීභ ලංවහ ලංඅදප් ලංඡන්දඹ ලංදදන්න ලංඵළවළයි ලංකිඹමිකන් ලං
භද  ලංචන ලංසල්ඳඹ ලංවභහය ලංයනහ. 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඊශඟට, ලංෆීල්ඩ් ලංභහවේල් ලංරු ලංය්  ලංදෂොන්දේහ ලංඇභිකතුමභහ. 

 
[අ.බහ. ලං3.39] 

 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර ක මසොන්මව කළ මශතළ (ප්රළමද්ශීය 
වසලර්ධන අමළතයතුමළ) 
(நல்ட் ரர்ல் ரண்நெறகு ெத் ததரன்வெகர - தறவெ 

அதறறந்த்ற அமச்ெர்) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 
Development) 
රු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි, ලංඅල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලං

විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහද  ලං   ලං අධයක් ලං ජනයහල්රිඹට ලං ලං දවිඹ ලං

යුතුම ලංළටුඳ ලංවහ ලංදීභනහ ලංඅනුභත ලංකිරීභට ලංවහ ලංසහධීන ලංදොමිකන් ලංබහ ලං
නදඹටු ලංබහඳිකරුන්ට ලංවහ ලංහභහජිඹන්ට ලංදවිඹ ලංයුතුම ලංළටුප් ලංවහ ලං
දීභනහ ලං අනුභළිකඹ ලං වහ ලං ඳහවේලිදේන්තුමට ලං ඉදරිඳ්  ලං ය ලං ිකදඵන ලං

දඹෝජනහ ලංදනුදන් ලංභභ ලංද ලංදඳනී ලංසිටිනහ. 

රු ලං හසුදම ලං නහනහඹක්හය ලං භන්ත්රීතුමභහ ලං වන් ලං ශ ලං
රුණක් ලං ළන ලං කිඹන්නට ලං භහ ලං දභොදවොතක් ලං න්නහ. ලං එතුමභහ ලං

වන් ලංශහ, ලං ලංදූණ ලංළන ලංදමභ ලංවහ ලංචන්රිහ ලංඵණ්ඩහයනහඹ ලං
භළිකනිඹද  ලං ්රධහන් දඹන් ලං මිකටුක් ලං ඳ්  ලං ය ලං ිකදඵනහ ලං
කිඹරහ. ලංඒ ලංඔඵතුමභහ ලංළයද ලංඅදඵෝධඹකින් ලංශ ලං්රහලඹක්. ලංඅදප් ලං

දළනුදේ ලංවළටිඹට ලංනේ ලංඑළනි ලංමිකටුක් ලංඳ්  ලංය ලංනළවළ. ලංඔඵතුමභහට ලං
ඒ ලං ළන ලං නිළයද ලං දතොයතුමරු ලං ිකදඵනහ ලං නේ ලං රුණහයරහ ලං
ඳහවේලිදේන්තුමට ලංඉදරිඳ්  ලංයන්න. ලං 

775 776 

[රු ලංහසුදම ලංනහනහඹක්හය ලංභවතහ] 



2016 ළප්තළේඵවේ ලං21 ලං 

1994 වේදේදී ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං

දොමිකභට ලංඋඳරිභ ලං ඵරතර ලං අනුභත ලං වූහට ලං ඳසු ලං එභ ලං දොමිකභ ලං
නිසිඹහහය ලං ක්රිඹහ් භ ලං නහ ලං අහි ලං දකින්දන්, ලං 2015 ලං ජනහරි ලං
08ළනි ලංදහයින් ලංඳසුයි. ලංඊට ලංඉවත ලංඅවුරුම් ලංදවඹදී ලංදභභ ලංදොමිකභ ලං
ිකබුණ ලං ක්්  ලං යටළසිඹහට ලං ද් රුදණ් ලං නළවළ. ලං ඹවඳහරනදේ ලං

ජඹ්  ලං භඟ ලං එභ ලං දොමිකභ ලංනිසි ලං ක්රිඹහීයලි් දඹන් ලං ක්රිඹහ් භ ලං
නහ ලංඅඳට ලංදඳදනනහ. ලං 

වේතභහන ලංඅධයක් ලංජනයහල්රිඹ ලංඋඳරිභ ලංළඳ ලංමදභන් ලංඅල්රස ලං

දවෝ ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකදේ ලංකීභ ලංක්රිඹහට ලංනළාමභ ලං
නිහ ලංඑභ ලංදොමිකදේ ලංඅලයතහ ලංවහ ලං ළද්  ලංඵ ලං අඳට ලං වහ ලං යටට ලං
දේ ලං න ලං විට ලං ළටහී ලංිකදඵනහ. ලං අඳ ලං යදට් ලං ඳසු ලංගිඹ ලං භදේ ලං සිම් ලංවූ ලං

අ්රභහණ ලංදූෂිත ලංක්රිඹහ ලංදහභඹන් ලංවහ ලංඅල්රස ලංාසෘිකඹ ලංනිහ ලංයටට ලංසිම් ලං
වුණු ලංඳහඩු ලංඉතහ ලංවිලහරයි. ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංදේ ලංඳහඩු ලංඹථහ ලංත් ් ඹට ලං
ඳ්  ලං යනහ ලං ඹළයි ලං අහි ලං 2015 ලං ජනහරි ලං 08ළනි ලං දහට ලං දඳය ලං යදට් ලං

ජනතහට ලං දඳොදයොන්ම් ලං වුණහ. ලං දළන් ලං ඒ ලං දඳොදයොන්ම් ලං ඉසට ලං කිරීභට ලං
හරඹ ලං එශඹී ලං ිකදඵනහ. ලං යදට් ලං ිකබුණු ලං ඒහධිඳික ලං ඳහරනඹ, ලං
්රජහතන්ත්රහදඹ ලං විනහල ලං මභ, ලං නීිකඹ ලං අනීිකඹ ලං මභ, ලං යහජය ලං දේඹ ලං
දමලඳහරනීයණඹ ලං මභ ලං ඹන ලං ඳසු ලං බිභ ලං භත ලං ඒහ ලං නිළයද ලං දොට ලං

යදට් ලංජී්  ලංන ලංසිඹලුභ ලංජනතහට ලංහධහයණඹ ලංඉසට ලංදොට ලංදරො ලං
හිළි්  ලං ්රජහතන්ත්රහදඹ ලං වහ ලං භහනුීයඹ ලංඅයිිකහසිේ ලංුයක්හ ලං න ලං
යටක් ලං බිටු ලංයන ලං ඵට ලං අහි ලං ජනතහට ලං දඳොදයොන්ම් ලං වුණහ. ලං [ඵහධහ ලං

කිරීේ] 

රු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි, ලංඅය ලංළදල් ලංසිමධ ලංන ලංභවය ලං
දමල් ලං සබහ ලං ධවේභඹට ලං ේඵන්ධයි. ලං [ඵහධහ ලං කිරීේ] ලං සබහ ලං

ධවේභඹට ලංේඵන්ධ ලංඒ ලංසිමධි ලංඅතය ලංිකදඵනහ, ලංළදල්ට ලංසිාවඹහ ලංඑන ලං
දොට ලං ළදල් ලං ඉන්න ලං ඳුදයෝ ලං ටි ලං කුරප්පු ලං න ලං අසථහ. ලං [ඵහධහ ලං
කිරීේ] ලං කුරප්පු ලං වුණහභ ලං ඳුදයෝ ලං ටි ලං සලින් ලං ඳනිනහ; ලං බිභට ලං

ළදටනහ. ලංරිර  ලංඑවහට ලංදභවහට ලංම්නහ. ලං ලංසිාවඹහද  ලංුක්රභණඹට ලං ලං
බඹ ලං නිහ ලං ඳුදයෝ ලං එදවභ ලං වළසිරුණහට ලං සිාවඹහද  ලං ඇඟට ලං ඒ ලං
දළදනන්දන් ලංනළවළ. ලං 

 

ගරු මන්ත්රීලරු  
(ரண்நெறகு உநப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

 රළමදදෝ. 
[මූළවනමේ අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

[ඵහධහ ලංකිරීේ] 
 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! 
 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර ක මසොන්මව කළ මශතළ 
(நல்ட் ரர்ல் ரண்நெறகு ெத் ததரன்வெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

යට ලං පුයහ ලං මුල් ලං ඵළ ලං දන ලං ිකබුණු ලං දූණඹ ලං වයවහ ලං යහජය ලං මුදල් ලං
විලහර ලංලදඹන් ලංඅබහවිත ලංකිරීභ ලංවහ ලංාචහ ලංකිරීභ ලංඳසු ලංගිඹ ලංභදේ ලං

යදට් ලංඳහරඹහ, ලංඔහුද  ලංඳවුදල් ලංඋදවිඹ ලංවහ ලංදෝර ලංඵහරයින් ලංවිසින් ලං
නිදවදේ ලංය ලංදන ලංගිඹහ. ලං  ලංදභභ ලංඅහධදඹන් ලංයට ලංදොඩ ලංළනීභට ලං
වේතභහන ලංයජඹට ලංජනතහ ලංයභක් ලංරළබී ලංඇික ලංනිහ ලංඊට ලංඅදහශ ලංඳසු ලංබිභ ලං

හ ලංදන ලංඅදහශ ලංඳරියඹ ලංදොඩ ලංනඟහ ලංදන ලංඅදහශ ලංදයගුරහසි ලංවහ ලං
චක්රදල් ලං වයවහ ලං අහි ලං ඉදරිඹට ලං භනක් ලං ඹමිකන් ලං සිටිනහ. ලං [ඵහධහ ලං
කිරීේ] ලංදභභ ලංරුණ ලංඉටු ලංය ලංළනීභට ලංමුළු ලංයදට්භ ලංදේඹන් ලංන ලං

යහජය ලං තන්ත්රඹ ලං -අිකරු ලං ජනහධිඳිකතුමභහ, ලං රු ලං අභළිකතුමභහ, ලං භළික ලං
ඇභිකරුන් ලං වහ ලං අඹථහ ලං පීඩනදඹන් ලං දඳළුණු ලං යහජය ලං දේඹන්- ලං

දළන් ලංක්රිඹහ ලංයමිකන් ලංසිටිනහ. ලං අහධඹට ලංගිඹ ලං යටක්, ලං සිඹලුභ ලංදම ලං

ළයද ලංභහවේදේ ලංගිඹ ලංයටක්, ලංදූණඹ ලංළන ලංජනතහ ලංමුනිත ලංරැකීභට ලං
පුරුම් ලං වූ ලං යටක් ලං නළත ලං ඳණ ලං න්හ ලං දළින් ලං ය ලං ළනීභට ලං
ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාදලෝධනඹ ලං සිට ලං දනොදඹක් ලං ුහයදේ ලං
දයගුරහසි ලංවහ ලංනීික ලං- ලංරීික ලංුදඹ ලංසදහනේ ලංදොට ලංළනීභට ලංසිම් ලංවුණහ. ලං

[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංඒ ලංවහ ලංඅලය ලංපුමරඹන්, ලංදොමිකන් ලංබහ, ලංමිකටු ලං
ුදඹ ලංසථහහිත ලංකිරීභට ලංයජඹට ලංසිම් ලංවුණහ. ලංඒහ ලංසිඹල්ර ලංසිම් ලංන්දන් ලං
නීතයනුකරයි. ලංනීිකඹ ලං අතට ලං ්  ලං ඒහධිඳිකඹහදන් ලං දේයහ ලං ්  ලං

යදට් ලංසිඹල්ර ලංනිළයද, ලංවිනිවිදබහදඹන් ලංසිම් ලංකිරීභට ලං ලංඵරහ ලංත ලං
යුතුම ලංිකදඵනහ. ලං 

 
ගරු මන්ත්රීලරමයක්ෂ 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 

භහය ලංදඩ් ලංඹහභක් ලංදන්, ලංදේ. 
 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර ක මසොන්මව කළ මශතළ 
(நல்ட் ரர்ல் ரண்நெறகு ெத் ததரன்வெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

අතීතදේ ලං දූණදඹන් ලං හිරුණු ලං යදට් ලං අයුතුම ලං ්රිකරහබ ලං රළබ ලං

ඳහරඹහ ලංවහ ලංඔහුද  ලංදවාචයිඹන් ලංනළත ලංයට ලංඅතීතඹට ලංදන ලංඹෆභට ලං

උ් හව ලං යන්දන් ලං ජනතහ ලං දනොභඟ ලං ඹමිකන්, ලං යට ලං පුයහභ ලං ෆභ ලං

දමලඳහරන ලංභට්ටභභ ලංදූෂිත ලංනු-දදනු ලංයමිකන්, ලංඵඩ ලංදෝසතයඹ ලං

රඵහ ලං නිමිකන්, ලං ඳයණ ලං පුරුම් ලං සු ලං විවයණදඹන් ලං භවය ලං දොටස ලං

ඳභණක් ලංවහ ලංඳවුල් ලංඳභණක් ලංළඳ ලංවිී දේ ලංවහ ලංයටට ලංසිම් ලංන ලංවහනිඹ ලං

ළන ලංතම ලං දදොයිතුමට ලං භහයිේ ලං දනොකිරීදේ ලං පුරුමදට ලං අනු ලං ජීවිත ලං

දොඩ ලංනඟහ ලංළනීභටයි. ලං [ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංදභභ ලංදේදහචදඹන් ලංයට ලං

දේයහ ලං ළනීභට ලංනේ ලං යජඹ ලං අනුභනඹ ලංයන ලංසහධීන ලං දොමිකන් ලං

බහ ලංලක්ිකභ්  ලංකිරීභ ලංඅඳට ලංඅලය ලංනහ. ලං 

භහ ලංථහ ලංයනදොට ලංඅල්රස ලංහක්න්ට ලංරිදදනහ; ලංඳහ ලංවපු ලං

අඹට ලං රිදදනහ; ලංදවොයේ ලංයපු ලං අඹට ලං රිදදනහ; ලං ඒ ලං අඹ භය ලං වඬ ලං

දදනහ; ලංඒ ලංඅඹ ලං් තුම ලංහද  ලංවළසිදයනහ. ලං [ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංසහධීන ලං

දොමිකන් ලංබහර ලංසිඹලුභ ලංහභහජිඹන් ලං -විදලේදඹන්භ ලංඅල්රස ලං

දවෝ ලං ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලංවිභවේලන දොමිකදේ ලංඅධයක් ලංජනයහල්රිඹ- ලං

ෘ් තීඹ ලං නිපුණ් දඹන් ලං දවබි, ලං ෘ් තීභඹ ලං ලදඹන් ලං විලහර ලං

ඳශපුරුමදක් ලංඇික ලංදජයසඨ ලංපුයළසිඹන් ලංඳභණක් ලංදනො ලංභහජඹට ලං

ුදවේලඹක් ලං න, ලං කීේ ලං දළරිඹ ලං වළකි ලං භහනුෂි් දඹන් ලං යු්  ලං

පුමරඹන් ලංමභ ලංයදට් ලංහනහක්. ලං 

ඔවුන් ලං දූෂිත ලං ඒහඵමධ ලං ල්ලිදේ ලං - ලං අල්රස ලං ල්ලිදේ ලං - ලං

හභහජිඹන් ලං දභන් ලං යටට ලං වහනිය ලං ික ලං ඳළළතුමේ ලං ඇික ලං වහ ලං යටට ලං

අටුතය ලං දූෂිත ලං මුදල් ලං නු-දදනුර ලං නියතවූන් ලං දනොද . ලං

යහජහරිදේ ලං දෞයඹ ලං රැ ලං ළනීදේදී ලං ඔවුන්ට ලං ඹේකිසි ලං භහජ ලං

භට්ටභ ලං රැ ලංදමිකන් ලං දේඹ ලං කිරීභට ලං සිම් ලං ද . ලං දනොදඹක් ලං

පුමරඹන්ද  ලං යණ ලං ඳතමිකන් ලං දවෝ ලං ඹදභකුදන් ලං ඹළදඳමිකන් ලං

ඔවුන්ද  ලං ෘ් තීඹ ලං කීභ ලං ඉසට ලං ශ ලං දනොවළ. ලං ඔවුන්ද  ලං

ඳවුල්ර ලං හභහජිඹන්ට ලං ඳහ ලං දනොදඹක් ලං භහජ ලං සීභහර ලං සිට ලං

ජීවිතඹ ලංදමභට ලංසිම් ලංද . ලංරැකිඹහක් ලංදතෝයහ ලංළනීදේදී ලංඳහ ලංඔවුන් ලං

දනොදඹක් ලංසීභහ ලං ලංළන ලංඅධහනදඹන් ලංසිටිඹ ලංයුතුමඹ. ලංදේ ලංරුණු ලංඅහි ලං

සුළුට ලංදනොතළකිඹ ලංයුතුමඹ. ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලං 

යණ ලංවිරුන් ලංළන ලංථහ ලංයනහ; ලංයණ ලංවිරුන්ද  ලංදෞයඹ ලං

ළන ලං ථහ ලං යනහ. ලං වමුදහද  ලං නිරතරරට ලං රු ලං යන්න්  ලං

දන්දන් ලංනළික, ලංදේ ලංහද  ලංතුමට්ටු ලංදදදක් ලංඳහ ලං ලංදවොදයක් ලං- ලං 

 
[මූළවනමේ අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
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ඳහවේලිදේන්තුම 

බිරිට ලංමිකලිඹන ලං306 ලංඉඩභක් ලංතෆගි ලංම්න්නු ලං ලංදවොයහ 
 
[මූළවනමේ අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
 - දභතළන ලංදඵල්ර ලංමිකරිරහ ලංහද  ලංෆ ලංවනහ. ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංඅය ලං

මයාල ලංදවොයහ 
[මූළවනමේ අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
 දඵල්ර ලංමිකරිරහ ලංහද  ලංදභතළන ලංෆ ලංවනහ. ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] 

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! 
 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර ක මසොන්මව කළ මශතළ 
(நல்ட் ரர்ல் ரண்நெறகு ெத் ததரன்வெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ඉවත ලංරුණු ලංළන ලංළරකිල්රට ලංළනීදේදී ලංදොමිකන් ලංබහර ලං

හභහජිඹන් ලංසථහය ලංුවේථි ලංභට්ටභ ලංතළබීභ ලංයජදේ ලංකීභ ලංනු ලං
ඇත. ලං භහජදේ ලං කීේ ලං දයන ලං දනොදඹකු්  ලං පුමරඹන්ද  ලං ජීන ලං
භට්ටභ ලං ළනද, ලංදඳෞමලි ලංඅාලදේ ලං දනොදඹක් ලංභට්ටදේ ලංතනතුමරු ලං

දයන්නන්ද  ලං ජීන ලං භට්ටභ ලං ළනද ලං රහ ලං ඵරහ, ලං ඉවත ලං
හභහජිඹන්ට ලං හධහයණ ලං ළටුප් ලං වහ ලං දීභනහ ලං දමභ ලං අතයලයඹ. ලං
දභභ ලං ක්රිඹහදහභඹ ලං වයවහ ලං ඔවුන්ද  ලං කීේ ලං ඩහ ලං ක්රිඹහීයලි ලං වහ ලං

හවේථ ලං ඉසට ලං කිරීභට ලං අලය ලං හතහයණඹ ලං ඔවුන්ට ලං ළරදන ලං
ඵළවින් ලං ඉවත ලං ළටුප් ලං වහ ලං දීභනහ ලං  ලංදමභ ලං රු ලං ඳහවේලිදේන්තුම ලං
දෞයහන්විත ලං අනුභත ලං කිරීභ ලං ලං දඹදවකි ලංඹළයි ලං භහ ලං දභටුදී ලං ්රහල ලං
කිරීභට ලංළභළිකයි. ලං 

ඳළතුමණු ලං දූෂිත ලං ඳරියඹට ලංනළත්  ලං යට ලං දන ලංඹෆභට ලං ඉඩ ලං දඹ ලං
දනොවළකිඹ. ලං [ඵහධහ ලං කිරීභක්] ලං දේ ලං නවිට ලං යදට් ලං දමලඳහරන ලං
ඳරිදේ් , ලංඳහවේලිදේන්තුම ලංතුමශ්  ලංඅඳ ලං දකින්දන් ලං දූෂිත ලං ඳහරනඹ ලං

වහ ලං දෝර ලං ඵහරඹන් ලංඵර ලංදරෝබදඹන් ලංනළත ලං ටු ලං එළමභට ලං දයන ලං
උ් හවඹකි. ලං තණ්වහ ලං උතුමයහ ලං ඹයි. ලං තණ්වහ ලං උතුමයහ ලං ඹනහ ලං ඹළයි ලං
කි හභ ලංභට ලංඅභයදමද  ලංසින්ම්ක් ලංභතක් ලංදනහ. ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලං

ඒ, ලංසින්ම් ලංඅවන්න. ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංඒ ලංසින්ම්ද  ලංදභදවභ ලංකිඹනහ. 

"තණ්වහ ලං ලහ ලංඔරගු ලංදවේ ලංරහ 
භඟ ලංදතොට ලංදනොඵරහ ලංතුම ලංදනොදොඹහ 

එළිඹ ලංදකින්නද ලංදේ ලංඹන්දන් 
ළඳත ලංදොඹන්නද ලංදේ ලංඹන්දන් 
තදවේ ලං..... ලංගිනි්  ලංළලි ලංතදවේ" 
 

දවොට ලංඅවන්න. ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] 

ඔවුන් ලංයට ලංපුයහභ ලංදන ලංගිඹ ලංදූෂිත ලංාල්ඳනහලින් ලංයට ලංමුදහ ලං
්  ලංඅහි, ලංදළන් ලංයට ලංවරි ලංභහවේඹට ලංදන ලංඹෆභට ලංභවහ ලංලක්ිකඹක් ලංදර ලං
සහධීන ලං දොමිකන් ලං බහ ලං හිටුටුහ ලං ් දතමු. ලං ඒ ලං අමිකටුරි ලං අතීතඹට ලං
නළත ලං ටු ලං එමභට ලං දනොදී ලං සථහය ලං යටක් ලං ඉදරිඹට ලං දන ලං ඹෆභට ලං
අතයලය ලං අාලඹක් ලං න්දන් ලං සහධීන ලං දොමිකන් ලං බහර ලං
ඳළළ් භයි. ලං තුමයහ ලං අතක්දේරු ලං දනොශ ලං යුතුමඹ. ලං තුමයහද  ලං
අතීතදේ ලං වළසිරීභ ලං අභත ලං දනොශ ලං යුතුමඹ. ලං දොටිඹහට ලං දල් ලං යව ලං
ළටුණු ලං  ලං ඳසු ලං මිකනී ලං භස ලං ෆභ ලං අ්  ලං දනොවරී. ලං එදභන් ලං යහජඳක් ලං
ඳහරනඹ ලං ඳවුල් ලං හිටින් ලං එතුම ලං ම ලං ඒ ලං දූෂිත ලං නු-දදනුලින් ලං විලහර ලං
ධනසන්ධඹක් ලංඋඳඹහ ලං් ද් ඹ. ලං 

භවය ලංවිට ලංඒහදේ ලංඵයඳතශභ ලංවිලසහ ලංකිරීභ ලංඳහ ලංම්සයඹ. ලං
දවොයේ ලංයපු ලංඅඹ ලංදේ ලංදසර ලංඋහවිඹට ලංඵඩහනහ. ලංදවොයේ ලං
යපු ලංඅඹ ලංදළන් ලංභහාචු ලංදභහදන ලංඉන්නහ. ලංභවය ලංඅඹද  ලංභල්ලිරහ ලං
උහවිදේ, ලං භවය ලං අඹද  ලං ඥහතීන් ලං උහවිදේ. ලං නහඹඹහ්  ලං
උහවිදේ. ලං දේ ලං දසර ලං ටුදවේට ලං ඵඩහනහ ලං වළය ලං දේ ලං ල්ලිඹට ලං
දන ලංකිසිභ ලං ලංකීභක් ලංනළවළ. ලං යදට් ලංජනතහ ලංදනුදන් ලංකිසිභ ලං
දදඹක් ලංයන්න ලංඵළවළ. 

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්ෂකළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ரசுவ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! රු ලංහසුදම ලංනහනහඹක්හය ලංභන්ත්රීතුමභහ. 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්ෂකළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ரசுவ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ලං නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං දභතළනදී ලං දඳොම්ද  ලං අහි ලං
හට-හට්  ලං දචෝදනහ ලං ය ලං න්න ලං පුළුන්. ලං නමු් , ලං දේ ලං බහද  ලං
රු ලංභන්ත්රීයඹකු ලංඉරක් ලංයරහ ලංදවොයභක් ලංළන ලංදචෝදනහක් ලං
යන්න ලංඳහවේලිදේන්තුම ලංසථහය ලංනිදඹෝ ලංඅනු ලංඅයඹක් ලංනළවළ. ලං

එදවභ ලංනේ ලංඒ ලංවහ ලංMotion එක් ලංදදනන්න ලංඕනෆ. 
 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එතුමභහ ලංඳහවේලිදේන්තුම ලංභන්ත්රීයදඹකුද  ලංනභක් ලංවන් ලංදශේ ලං

නළවළ ලංදන්. ලංඔඵතුමභහ ලංළන ලංකි හද? 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්ෂකළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ரசுவ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

"යහජඳක්රු" ලං කිඹරහ ලං කි හ. ලං "යහජඳක්රු" ලං කිඹරහ ලං
කිඹමිකන් ලංදේ ලං ඳළ් තට ලං ඇඟිල්ර ලං දගු ලංයන්දන් ලං භටුන්ද ලං යහජඳක් ලං
භළිකතුමභහට. 

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එතුමභහ ලංදේ ලංදරහද  ලංදේ ලංසථහනදේ ලංනළවළ ලංදන්. 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්ෂකළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ரசுவ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භන්ත්රීරුන්ද  ලං නේ ලං කිඹරහ ලං  ලං දචෝදනහ ලං  ලං දනොය, ලං දඳොම්ද  ලං
දචෝදනහ ලංයන්න ලංඅයිිකඹ ලංිකදඵනහ. 

 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර ක මසොන්මව කළ මශතළ 
(நல்ட் ரர்ல் ரண்நெறகு ெத் ததரன்வெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

දේ ලං අඹට ලං විරුමධ ලං නඩු ලං ිකදඵනහ ලං කිඹන ලං එයි ලං අහි ලං

කිඹන්දන්. ලංනඩු ලංිකදඵනහ ලංකිඹන ලංඑ ලංඹථහවේථඹක්. ලංයදට් ලංසිම් ලංන ලං
දදඹක් ලං ළන ලං කිඹන්න ලං අඳට ලං අහල ලං ිකදඵනහ. ලං [ඵහධහ ලං කිරීේ] ලං
යහජඳක් ලං ලංඳවුදල් ලං්රධහනිඹහ ලංඉතහ ලංසක්සභ ලංදූෂිත ලංනු ලං- ලංදදනු ලංදන ලං

ගිඹ් , ලංදභදතක් ලංඔහුද  ලංදූෂිත ලංනු ලං - ලංදදනුරට ලංඇික ලංේඵන්ධඹ ලං
දළින්භ ලං දවළිම ලං නළත් , ලං ඒහ ලං ඳසු ලං ඳසු ලං අනිහවේඹදඹන්භ ලං ඔහු ලං
සිටිදේඹ. ලං නළ් නේ ලං ඔහුද  ලං බිරි, ලං දරුන්, ලං දවෝදයඹන්, ලං ශඟභ ලං
ටුතතුමන්, ලං ඔහුද  ලංහවේඹ ලං භණ්ඩරඹ, ලං දේ ලං දවන්චයිඹන් ලංරුහිඹල් ලං

දෝටි ලං ණන් ලං දවොයේ ලං යන ලං විට, ලං මිකනී ලං භයන ලං විට, ලං මුදල් ලං
අබහවිත ලංයන ලංවිට ලංඔහු ලංනිදහදන ලංසිටිඹහද? 
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[ෆීල්ඩ් ලංභහවේල් ලංරු ලංය්  ලංදෂොන්දේහ ලංභවතහ] 
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ගරු මන්ත්රීලරමයක්ෂ 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 
වුද ලංරන්ත ලංභළරුද ? 

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර ක මසොන්මව කළ මශතළ 
(நல்ட் ரர்ல் ரண்நெறகு ெத் ததரன்வெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

දෝඨහබඹ ලංයහජඳක්. ලංදන ලංවුද? ලංදෝඨහබඹ ලංතභයි ලංභළරුද . ලං
ඒ ලංඅනිහවේඹඹයි. ලං [ඵහධහ ලංකිරීේ] ලං දළනට ලංදවළි ලං ම ලං ිකදඵන ලංසිඹඹට ලං
30ක් ලංඳභණ්  ලංදනොවූ ලංඳවත ලංවන් ලංදූෂිත ලංනු ලං - ලංදදනු ලංයහජඳක් ලං
භහදේ ලංවහ ලංදවන්චයිඹන්ද  ලංදූෂිත ලංනු ලං ලං- ලංදදනුලින් ලංදොටකි. ලං

[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංදෝඨහබඹ ලංයහජඳක්. ලං"අහි ලංදනුදන් ලංඅහි" ලංගිණුදේ ලං
රුහිඹල් ලං රක් ලං 45,000ක් ලං දඹොදහ ලං ශ ලං ළඩක් ලං නළත. ලං ගිණුේ ලං
ඳරීක්ණ ලං ඳ් හ ලං නළත. ලං ඔහු ලංUDA එදක් ලං වහ ලං නහවි ලං වමුදහද  ලං

මුදල් ලං රුහිඹල් ලං රක් ලං 910ක් ලං දදභවුහිඹන්ද  ලං දොදවොන ලං ෆදීභට ලං
ාචනි ලං දර ලං දඹදමඹ. ලං රාහ ලං දවොසහිටල් ලං  ලං යහඳහයදේ ලං
බහඳිකයඹහ ලං දර ලං දෝරඹන් ලං භඟ ලං එක්ම ලං රුහිඹල් ලං රක් ලං

6,000ක් ලංාචහ ලංදශේඹ. ලංඇන්ට් ලංහවේඩ් ලංභහභ ලංවහ ලංඑක් ලංරුහිඹල් ලං
111,000ක් ලංයටට ලංඅටුමික ලංදශේඹ. ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලංඅභහතයතුමභහ, ලංදළන් ලංථහ ලංඅන් ලංයන්න. 

 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර ක මසොන්මව කළ මශතළ 
(நல்ட் ரர்ல் ரண்நெறகு ெத் ததரன்வெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ඇන්ට් ලංහවේඩ් ලංභහභ ලංඑක් ලංනු ලං- ලංදදනු ලංශ ලංදදනක් ලංදේ ලං
ඳළ් ද් ්  ලංඉන්නහ. ලංඑඹහට ලංභභ ලංකිඹන්දන් ලං"නහට්ටහමිකඹහ" ලංකිඹරහ. ලං

ඔහුද  ලං අන්ිකභ ලං හින්තූයඹ්  ලංභට ලංරළබිරහ ලං ිකදඵනහ. ලංඔහු ලංඇන්ට් ලං
හවේඩ් ලං බහඳිකයඹහ ලංඑක් ලංඇදභරිහදදී ලං්  ලං හින්තූය ලං භභ ලං ගිඹ ලං
ළදවේ ලං දඳන්නුහ. ලං දභය ලං භභ ලං දඳන්නහ, ලං ඔහු ලං ඇන්ට් ලං හවේඩ් ලං

බහඳික ලංභඟ ලංරාහද දී ලං්  ලංහින්තූයඹක්. 

 
ගරු විමල් වීරලස මශතළ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

දෝ, ලංදඳදනන්දන් ලංනළවළ ලංදන්. 

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර ක මසොන්මව කළ මශතළ 
(நல்ட் ரர்ல் ரண்நெறகு ெத் ததரன்வெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

දභතුමභහ ලංදභොටද ලංෆ ලංවන්දන්? 

 
ගරු විමල් වීරලස මශතළ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
රු ලං නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං දේ ලං බහද  ලං රු ලං

භන්ත්රීයදඹකුට, ලංඒ ලංකිඹන්දන් ලංඅධියණ ලංඅභහතය ලංව ලංබුමධ ලංලහන ලං

අභහතයතුමභහ ලං ඉරක් ලං දොටදන ලං දභතුමභහ ලං "නහට්ටහමික" ලං කිඹරහ ලං
කි හ. 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එතුමභහ ලංනභක් ලංවන් ලංදශේ ලංනළවළ ලංදන්. 

ගරු විමල් වීරලස මශතළ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

අධියණ ලං අභහතය ලං ව ලං බුමධලහන ලං අභහතය ලං රු ලං විජඹදහ ලං
යහජඳක් ලංභව් භඹහට ලංඑදවභ ලංකිඹන ලංඑ ලංළරැදයි. ලංඑතුමභහට ලංඑදවභ ලං
කිඹන ලං එ ලං ළරැදයි. ලං එතුමභහට ලං දනොදයිද ලං කි ද ? ලං එතුමභහට ලං

දනොදයිද ලංකි ද ? 

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර ක මසොන්මව කළ මශතළ 
(நல்ட் ரர்ல் ரண்நெறகு ெத் ததரன்வெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

තමුන්නහන්දේ ලං තභයි ලං නභ ලං ඳහවිච්චි ලං දශේ. ලං තමුන්නහන්දේ ලං

අදනක් ලංදොදණන් ලංථහ ලංයනහ. ලංහඩි ලං දන්න, ලං හඩි ලං දන්න. ලං
[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලං 

ඳවත ලං වන් ලං දූෂිත ලං නු ලං - ලං දදනු ලං දළනට ලං දවළි ලං ම ලං ිකදඵනහ. ලං
ඇන්ට් ලංහවේඩ් ලංඑක් ලංරුහිඹල් ලං111,000ක් ලංයටට ලංඅටුමික ලංදශේඹ. ලංඔහු ලං

ව ලංඇන්ට් ලංහවේඩ් ලංදවොයහ ලංුයක්හ ලංකිරීභට ලංඉදරිඳ්  ලං වූ ලංඇන්ට් ලං
හවේඩ් ලං දවන්චයිඹන් ලං රාහද දී ලං ්  ලං හින්තූයඹක් ලං භභ ලං ඉදරිඳ්  ලං
දශේඹ. ලං යුද ලං භදේදී ලං වමුදහට ලං ්  ලං අවි ලං ුයුධර ලං මිකර ලං වතය ලං

ගුණඹකින් ලං ඳභණ ලං ළඩි ලංයමිකන් ලං බිල් ලං දහ ලං විලහර ලං මුදරක් ලං ාචහ ලං
දශේඹ. ලං මික  ලං ගුන් ලං ඹහනහ ලං නු ලං - ලං දදනුද දී ලං ගුන් ලං ඹහනහ ලං 4කින් ලං
ඇදභරිහනු ලං දඩොරවේ ලං මිකලිඹන ලං 7 ලං ඵළගින් ලං දඩොරවේ ලං මිකලිඹන ලං 28ක් ලං - ලං

රුහිඹල් ලංරක් ලං42,000ක් ලං- ලංාචහ ලංදශේඹ. ලංදභභ ලංඳරීක්ණ ලංදළනට ලං
සිම්දමිකන් ලං ඳිකනහ. ලං දළනට ලං සිම් ලංදමිකන් ලංඳිකන ලං ඳරීක්ණ ලංළන ලං
අඳට ලංථහ ලංයන්න ලංපුළුන්. 

 
ගරු ප්රවන්න රණවීර  මශතළ 
(ரண்நெறகு தறென்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලං ්රන්න ලං යණමය ලං භන්ත්රීතුමභහ, ලං දභොක්ද ලංpoint of Order 
එ? 

 
ගරු  න්දිම ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு ெந்ற கவக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
අාඹ ලංකිඹන්න. ලංසථහය ලංනිදඹෝදේ ලංඅාඹ ලංකිඹන්න. 

 
ගරු ප්රවන්න රණවීර  මශතළ 
(ரண்நெறகு தறென்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

එතුමභහ ලං දේ ලං බහට ලං හින්තූයඹක් ලං ඉදරිඳ්  ලංශහ. ලං එඹ ලං බහත ලං
යන්න ලංකිඹරහ ලංකිඹනහ. 

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර ක මසොන්මව කළ මශතළ 
(நல்ட் ரர்ல் ரண்நெறகு ெத் ததரன்வெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ඒ ලංයනහ. ලංබඹ ලංදන්න ලංඑඳහ. ලං ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලං ලංභයවඬ ලංදදන්න ලං
එඳහ, ලං ලංඒ ලංයනහ. 

 
ගරු  න්දිම ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு ெந்ற கவக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
අනිහවේඹදඹන්භ ලංයන්න. ලංබඹ ලංදන්න ලංඑඳහ. ලං 
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ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර ක මසොන්මව කළ මශතළ 
(நல்ட் ரர்ல் ரண்நெறகு ெத் ததரன்வெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
රු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි, ලංභහ ලංඑභ ලංඡහඹහරඳඹ ලංවභළගත* ලං

යනහ. ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ]  
නහභල් ලංයහජඳක් ලංභන්ත්රීයඹහ ලංක්රිස ලංනු ලං- ලංදදනුදන් ලංරුහිඹල් ලංරක් ලං700ක් ලං ලංාචහ ලංදොට ලංඅ්  ලංඅඩාගුට ලංඳ්  ලංවුණහ. ලංත්  ලං

දොටස ලංනු-දදනුකින් ලංරුහිඹල් ලංරක් ලං1,500ක් ලංාචහ ලංදොට ලංඅ්  ලංඅඩාගුට ලංඳ්  ලංවුණහ. ලං 

[මූළවනමේ අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

දඹෝෂිත ලං යහජඳක්ද  ලං මික් තණිඹ ලං ව ලං ශියන්ික ලං යහජඳක්ද  ලං භ ලං ලං

න ලං දඩ්සි ලං ුච්චි්  ලං එක් ලං එතුම ලං දරහ ලං ල්කිසදේ ලං ඉඩේ ලං නු ලං -
දදනුකින් ලං- ලං[ඵහධහ ලංකිරීභක්] ලං ලං 

 
ගරු විමල් වීරලස මශතළ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please!  රු ලං විභල් ලං මයාල ලං භන්ත්රීතුමභහ ලං  ලං point of 
Order එක් ලංඉදරිඳ්  ලංයනහ. ලං 
 

ගරු විමල් වීරලස මශතළ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ලං නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං දභතුමභහද  ලං ථහද  ලං දී ලං
නහභල් ලං යහජඳක් ලං භන්ත්රීතුමභහද  ලං නභ ලං වන් ලං යමිකන් ලං කිසි ලං ඹේ ලං
ාචහහරී ලං නු ලං - ලං දදනුක් ලංළන ලං දේ ලංරු ලංබහට ලංකි හ. ලං [ඵහධහ ලං

කිරීභක්] ලං  ලංඉන්න, ලං කිඹන්නේ. ලං ඒහ ලං රු ලං අධියණඹ ලං ඉදරිදේ ලං
දළනට්  ලං විබහඹට ලං රක් ලං දමිකන් ලං ිකදඵන ලං හයණහ. ලං දභතළන ලං
දභතුමභහට ලං නඩු ලං අවරහ ලං තීයණ ලංදදන්න ලං ඵළවළ. ලං දේ ලං දොදවේ ලං ඉන්න ලං

දල්විදහදන් ලං දදනක්ද? ලං දේ ලං වමුදහ ලං දනොදයි, ලං දේ ලං
ඳහවේලිදේන්තුම. ලංඅධියණදේ ලංවිබහඹට ලංරක් ලංදන ලං- ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! රු ලං ය්  ලං දෂොන්දේහ ලං භළිකතුමභනි, ලං දේ ලං

ද රහද  ලංඔඵතුමභහ ලංනහභල් ලංයහජඳක් ලං  ලංභන්ත්රීතුමභහද  ලංනභ ලංවන් ලං
යමිකන් ලංඹේ ලං්රහලඹක් ලංශහ. ලංඑතුමභහ ලංදේ ලංඳහවේලිදේන්තුමද  ලංසිටින ලං
භන්ත්රීයදඹක්. ලං ඔහු ලං හිළිඵ ලං ඳරීක්ණඹට ලං රක් ලං දරහ ලං ිකදඵන ලං

හයණහක් ලං ේඵන්ධදඹන් ලං ඹේ ලං කිසික් ලං ්රහල ලං කිරීභට ලං
අසථහක් ලංදදන්න ලංඵළවළ. ලංඒ ලංහද භ ලංඑඹ ලං- ලං ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලං 

Order, please! ඒ ලංේඵන්ධදඹන් ලං්රහලඹට ලංඳ්  ලංයපු ලංරුණු ලං

වළන්හඩ් ලං හවේතහදන් ලං ඉ්  ලං යන්න ලං කිඹරහ ලං භහ ලං නිදඹෝ ලං
යනහ. ලං [ඵහධහ ලං කිරීේ] ලං රු ලං ඇභිකතුමභහට ලං රඵහ ලං දී ලං ඇික ලං හරඹ ලං
අහනයි. ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලං 

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර ක මසොන්මව කළ මශතළ 
(நல்ட் ரர்ல் ரண்நெறகு ெத் ததரன்வெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

රු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි, ලං අහි ලං ඒ ලං ළන ලං අදවස ලං්රහල ලං
දශේ ලංනළවළ. ලංඅහි ලංකි ද  ලංදළනට ලංිකදඵන ලංත් ් ඹ ලංළනයි. ලං ලංඒ ලංඅඹට ලං

එභ ලං ත් ් ඹට ලං මුහුණ ලං දදන්න ලං සිමධ ලං දරහ ලං ිකදඵනහ. ලං ඇ් ත ලං

කි හභ, ලංඔඵතුමභහ ලංඒ ලංවළන්හඩ් ලංහවේතහදන් ලංඉ්  ලංයන්න ලංඑඳහ. ලං
[ඵහධහ ලං කිරීේ] ලං දඹෝෂිත ලං යහජඳක්ද  ලං මික් තණිඹ ලං වහ ලං ශියන්ික ලං
යහජඳක්ද  භ න ලංදඩ්සි ලංනභළ් ිකඹ ලංල්කිසදේ ලංඉඩේ ලංනු ලං - ලං
දදනුකින් ලං - ලං [ඵහධහ ලං කිරීභක්] ලං භද  ලං දරහ ලං නහ. ලං ඒ ලං නිහ ලං

ඔඵතුමභහ ලංභට ලංදරහ ලංරඵහ ලංදදන්න. ලංභද  ලංදරහ ලංන්නහ ලංනේ, ලං ලං
භට ලංඑභ ලංදරහ ලංරඵහ ලංදදන්න. ලං 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුමභහට ලංරඵහ ලංම්න් ලංහරඹට ලංඅභතය ලංත ලංවිනහඩි ලංතුමනවභහයක් ලං
ථහ ලංයරහ ලංිකදඵනහ. ලං 

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර ක මසොන්මව කළ මශතළ 
(நல்ட் ரர்ல் ரண்நெறகு ெத் ததரன்வெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

දඹෝෂිත ලං යහජඳක්ද  ලං මික් තණිඹ ලං න ලං ශියන්ික ලං යහජඳක්ද  ලං
භ ලං ල්කිසදේ ලං ඉඩේ ලං නු ලං - ලං දදනුකින් ලං රුහිඹල් ලං රක් ලං 500ක් ලං
ාචහ ලංදොට ලංඅ්  ලංඅඩාගුට ලංඳ් වුණහ. ලං 

 

ගරු මකමශළිය රඹුක්ෂලෆල්  මශතළ 
(ரண்நெறகு தகதயலி ம்நெக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
රු ලංදදවළිඹ ලංයුරක්ළල්ර ලංභළිකතුමභනි, ලංඔඵතුමභහද  ලංpoint of 

Order එ ලංදභොක්ද? 
 

ගරු මකමශළිය රඹුක්ෂලෆල්  මශතළ 
(ரண்நெறகு தகதயலி ம்நெக்தல்ன) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Sir, the Hon. Member is misleading the House by 

stating that he was jailed, but he was in remand prison. 

Sir, he must understand the difference between the jail 

sentence and the remand prison.   ටුදවේ ලංගිඹහ ලංකිඹන ලංඑදයි, ලං
රිභහන්ඩ් ලං බහයදේ ලං සිටිඹහ ලං කිඹන ලං එදයි ලං දන ලං ද් රුේ ලං න්න ලං
ඵළවළ. 

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර ක මසොන්මව කළ මශතළ 
(நல்ட் ரர்ல் ரண்நெறகு ெத் ததரன்வெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

රු ලං නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං භභ ලං ්රහල ලං දශේ ලං අ්  ලං
අඩාගුට ලංඳ්  ලංවුණහ ලංකිඹරහයි. ලංඅ්  ලංඅඩාගුට ලංඳ්  ලංවුණහ ලං ලංකිඹන්දන්, ලං ලං
සිය ලං දඬුේ ලං විඳිනහ ලං දනොදයි. ලං [ඵහධහ ලං කිරීේ] ලං සිාවර ලං දන්දන්්  ලං

නළවළ; ලංඉාග්රීසි ලංදන්දන්්  ලංනළවළ. 

 
ගරු  න්දිම ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு ெந்ற கவக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
අ්  ලංඅඩාගුට ලංඳ්  ලංවුණහ ලංකිඹරහයි ලංකි ද . ලං ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] 

 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර ක මසොන්මව කළ මශතළ 
(நல்ட் ரர்ல் ரண்நெறகு ெத் ததரன்வெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

සිාවර ලංදන්දන්්  ලංනළවළ. ලං  ලංඅය ලංඵළල්නිඹට ගිටුල්රහ ලංඳනිනහ. ලං ලං
[ඵහධහ ලංකිරීේ] 

783 784 

————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  நூணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු  න්දිම ගමමේ මශතළ 
(ரண்நெறகு ெந்ற கவக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
අ්  ලංඅඩාගුට ලංඳ්  ලංවුණහ ලංකිඹරහයි ලංකි ද . ලං ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

 (The Hon. Deputy Speaker) 
රු ලං අභහතයතුමභහට ලං රඵහ ලං ම්න් ලං හරඹ ලං දළන් ලං අහන ලං දරහ ලං

ිකදඵනහ. 
 

 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර ක මසොන්මව කළ මශතළ 
(நல்ட் ரர்ல் ரண்நெறகு ெத் ததரன்வெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

භට ලං ත ලං විනහඩි ලං ඳවක් ලං දදන්න, ලං රු ලං නිදඹෝජය ලං
ථහනහඹතුමභනි. ලං දේ ලං නහසික ලං යන ලං දරහ ලං දනුදන් ලං  ලං භට ලං

දරහ ලංරඵහ ලංදදන්න. 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Okay. You may go ahead.  

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර ක මසොන්මව කළ මශතළ 
(நல்ட் ரர்ல் ரண்நெறகு ெத் ததரன்வெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

භභ ලංකි ද , ලං අ්  ලං අඩාගුට ලංඳ්  ලං වුණහ ලංකිඹරහ ලං මිකක්, ලං සියත ලං
ශහ ලංකිඹරහ ලංදනොදයි. ලංසිාවර ලංදන්දන්්  ලංනළවළ; ලංඉාග්රීසි ලංදන්දන්්  ලං
නළවළ. ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංදඹෝෂිත ලංයහජඳක්ද  ලංමික් තණිඹ ලංන ලංශියන්ික ලං

යහජඳක්ද  ලංභ ලංඅ්  ලංඅඩාගුට ලංඳ්  ලංවුණහ. ලං [ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංශියන්ික ලං
යහජඳක් ලංරුහිඹල් ලංරක් ලං500ට ලංඅධි ලංටිනහභක් ලංඇික ලංයජදේ ලං
ඉඩභක් ලංහල්ටන් ලංදඳය ලං ඳහල් ලං යහඳෘිකඹ ලං වහ ලං ාචනි ලංරඵහ ලං
දන ලංිකදඵනහ. ලංඒහට ලංදචෝදනහ ලංඑල්ර ලංම ලංිකදඵනහ. 

 ඵළසිල් ලංයහජඳක් ලංතයදේ ලංමයඹහ. ලංඔහු ලං''දවි ලංනළඟුභ'' ලංමුදල්ලින් ලං
ාචහ ලං දොට ලං ඇික ලං මුදර ලං රුහිඹල් ලං රක් ලං 29,920යි. ලං ඔහු්  ලං අ්  ලං
අඩාගුට ලං ඳ් වුණහ. ලං ඵළසිල් ලං යහජඳක්ද  ලං භල්හදන් ලං ව ලං භහතය ලං

ඉඩේ ලංනු ලං- ලංදදනු ලංරුහිඹල් ලංරක් ලං1,000 ලංඉක්භහ ලංදොස ලංිකදඵනහ. ලං
දභොහුද  ලංබිරිට ලංවිරුමධ්  ලංදූෂිත ලංනු ලං - ලංදදනු ලංදචෝදනහ ලංඑල්ර ලංම ලං
ිකදඵනහ. 

ඊශඟට, ලං විභල් ලංමයාල ලං භන්ත්රීතුමභහ ලං ඉතහ ලංදවොඳින් ලංරීඩහ ලංදොට ලං
ිකදඵනහ. ලං ඔහුද  ලං බිරිට ලං රුහිඹල් ලං රක් ලං 300ට ලං අධි ලං
ටිනහමිකන් ලං යු්  ලං ඉඩභක් ලං අඹථහ ලං දර ලං තයහ ලං ලදඹන් ලං රඵහ ලං දී ලං

ිකදඵනහ. ලංදෝටිඳිකඹහ. ලංඒ ලංහරදේ ලංු ලංගිඹ ලංඅතක් ලංනළික ලංටුටිඹහ. ලං
දොදවන් ලං ල්ලි ලං ුහද? ලං දභතුමභහ ලං දොදවන් ලං ුහද? ලං ුතක්- ලං
ඳහතක් ලංනළවළ. ලං  ලංබිරිට ලංරුහිඹල් ලංමිකලිඹන ලං300 ලංඉඩභක් ලංතෆගි ලංවේඵ ලං

දරහ ලං ිකදඵනහ. ලං [ඵහධහ ලං කිරීේ] ලං මීශඟට, ලං ඉතහ ලං දක් ලං දර ලං ළඩ ලං
දඳන්යි, ලංදජොන්සටන් ලං්රනහන්ම් ලංභන්ත්රීතුමභහ ලං- ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලං 

 
ගරු විමල් වීරලස මශතළ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලං විභල් ලං මයාල ලං භන්ත්රීතුමභහ, ලං ඔඵතුමභහද  ලං point of Order 
එ ලංදභොක්ද? 

ගරු විමල් වීරලස මශතළ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි, ලංදභතුමභහ ලංභද  ලංනභ ලංවන් ලං
යමිකන් ලංඅතය ලං්රහලඹක් ලංශහ; ලංඅරහදඹක් ලංශහ. ලංරුණහයරහ ලං
ඒ ලං වළන්හඩ් ලං හවේතහදන් ලං ඉ්  ලං යන්න ලං කිඹරහ ලං භභ ලං

ඔඵතුමභහදන් ලංඉල්රහ ලංසිටිනහ, ලංරු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි. ලං
ඒ ලංඑක්භ ලංභභ ලංදේ ලංදල් ලංවිදහදන්ට ලංකිඹනහ, ලං"හදවේ ලංදඹන් ලංනුයට ලංදොස ලං
භට ලංතද " ලං 

[මූළවනමේ අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

කිඹරහ. ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] 

 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර ක මසොන්මව කළ මශතළ 
(நல்ட் ரர்ல் ரண்நெறகு ெத் ததரன்வெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ඒ ලං දභොක්ද ලං ඒ? ලං [ඵහධහ ලංකිරීේ] ලං ඒහ ලං ද් දයන්දන් ලංඑතුමභහටභ ලං
විතයයි. ලං [ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංඒ ලංකිඹපුහ ලංද් දයන්දන් ලංඑතුමභහට ලංවිතයයි. ලං
භභ ලංකි ද  ලංඒ ලංඅඹට ලංදචෝදනහ ලංිකදඵනහ, ලංඳරීක්ණ ලංඳළළ් දනහ ලං

කිඹරහයි. ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලං 

මීශඟට, ලංඉතහ ලංදක් ලංදර ලංළඩ ලංදඳන්හ ලංඇික- ලං ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලං 
 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please!  රු ලං විභල් ලං මයාල ලං භන්ත්රීතුමභනි ලං ඔඵතුමභහට ලං

විරුමධ ලංඹභක් ලංකි හභ ලංඒ ලං්රිකක්දේඳ ලංයරහ ලං්රහලඹක් ලංකිරීදේ ලං
අයිිකඹ ලං ඔඵතුමභහට ලං ිකදඵනහ. ලං ඊට ලං ඳසු ලං එතුමභහ ලංකිඹපු ලංහයණඹට ලං
හිළිතුමරු ලං දීදේ ලං අයිිකඹ ලං ඔඵතුමභහට ලං ිකදඵනහ. ලං ඉසදල්රහභ ලං ඒ ලං

්රහල ලංයන්න. ලංභට ලංඑතුමභහ ලංශ ලං්රහලඹ ලංවළන්හඩ් ලංහවේතහදන් ලං
ඉ්  ලං යන්නට ලං පුළුන් ලං න්දන් ලං එතුමභහ ලං ශ ලං ්රහලදේ ලං ළරැද, ලං ලං
නිළයද ලංබහඹ ලංරහ ලංඵළලීදභන් ලංඳසුයි. ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] 

 

ගරු විමල් වීරලස මශතළ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි, ලංභට ලංටුදතන්දන් ලං- ලං 
 

ගරු මන්ත්රීලරමයක්ෂ 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 
"ඳහසදඳෝට්". 

 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර ක මසොන්මව කළ මශතළ 
(நல்ட் ரர்ல் ரண்நெறகு ெத் ததரன்வெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

"ඳහසදඳෝට්" ලංකි හභ ලංචන ලංටුය ලංදනහ. ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] 
 

ගරු විමල් වීරලස මශතළ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
දේ ලංරළමදහට 

[මූළවනමේ අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
ද් දයන්දන් ලං නළවළ. ලං රු ලං නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං භට්  ලං
භද  ලං බිරිට්  ලං ඔඹ ලං කිඹන ලං විධිදේ ලං ඳරීක්ණඹක් ලං නළවළ. ලං දේ ලං
කිඹන්දන් ලං ඳට්ට ලං ඳල් ලං දඵොරුක්. ලං දේ ලං අරහද ලං නඟන්නට ලං කිඹන ලං
ථහ. ලං ඒ ලං නිහ ලං රුණහයරහ ලං දේ ලං බහද  ලං අතය ලං දමල් ලං
පුයන්නට ලං එඳහ. ලං වයිදොප් ලංනඩු ලං ළන ලං අහි ලං ථහ ලංදශේ ලං නළවළ. ලං
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ඳහවේලිදේන්තුම 

ධනුන ලං ිකරය් න ලං වපු ලං ළටුල්ර ලංළන ලං අහි ලංථහ ලං දශේ ලං නළවළ. ලං
[ඵහධහ ලං කිරීේ] ලං තමුන්නහන්දේ ලං යුමධඹ ලං ඳහහ ලං දීභ ලං ළන ලං අහි ලං ථහ ලං
දශේ ලං නළවළ. ලං [ඵහධහ ලංකිරීේ] ලං දේ ලං යටභ ලං ඳහහ ලං ම්න්නහ. ලං "සුම් ලං දොඩි ලං
ඉසසුහ" ලංකිඹරහ ලංමුළු ලංයටභ, ලංවමුදහභ ලංඳහහ ලංදීරහ ලංයනිල්දන් ලංවේඵ ලං
වුණු ලං ඇභික ලං ට්ට ලං අයදන ලං දභච්චය ලං දඩ් ලං ඹන්දන් ලං දභොද ලං
භනුසදඹෝ? ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] 

 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර ක මසොන්මව කළ මශතළ 
(நல்ட் ரர்ல் ரண்நெறகு ெத் ததரன்வெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

අහි ලං යට ලං ඳහහ ලං ම්න්දන් ලං නළවළ, ලං අහි ලං යට ලං දේයහ ලං ් තහ. ලං
තමුන්නහන්දේ ලං  ලංල්ටස ලං එක් ලංදයමද ලං අසදේ ලං දභහ ලංදන ලංඳඳුරු ලං

අසදේ ලං රිා ලං රිාහ ලං ඉන්න ලං දොට ලං අහි ලං නිර ලං ඇඳුභක් ලං ඇදන ලං
දෞයහන්විත ලං යට ලං දේයහ ලං ් තහ. ලං [ඵහධහ ලං කිරීේ] ලං දභඹහ ලං
ල්ටසහයඹහ. ලං [ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංදභවුන්ට ලං  ලංදදශටු ලංගුණ ලංනළවළ. ලං

[ඵහධහ ලං කිරීේ] ලං දදශටු ලං ගුණ ලං දන්දන්  ලං නළවළ; ලං යටට ලං දභොනහද ලං
වුදණ් ලං දන්දන්  ලංනළවළ; ලං වමුදහක් ලංිකබුණහද ලං දන්දන්  ලංනළවළ. ලං දේ ලං
හද  ලංුතක් ලංඳහතක් ලංනළික ලංමිකනිසසු ලංදහ්  ලංයටට ලංදේඹක් ලංදශේ ලං
නළවළ. 

ත් , ලං  ලංමුදල් ලංටුඟහන ලංදමලද්රේමිකඹකු ලංරක් ලං1,000ට ලංඅධි ලං
මුදල් ලංාචහට ලංසියත ලංවුණහ. ලංඑභ ලංදමලද්රේමිකඹහ ලංඳසු ලංගිඹ ලංහරදේ ලං ලං
රුහිඹල් ලං100 ලංණදන් ලංටුඟහ ලංෆහ. ලංඔහු්  ලංරක් ලං1,000ට ලංඅධි ලං

මුදල් ලංාචහට ලංඳසු ලංගිඹ ලංදසර ලංඅ්  ලංඅඩාගුට ලං් තහ. ලං 

ත් , ලං ඒහඵමධ ලං ල්ලිදේ ලං පුමරඹකු ලං වූ ලං අලු් භද  ලං
භන්ත්රීතුමභහ ලං දේ ලං න ලං විට ලං භහාචු ලං දභහදන, ලං ඵන්නිරහදන ලං

සිටිනහ. ලං [ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංඑභ ලංල්ලිදේභ ලං ලංපුමරඹකු ලංන ලංදයෝටුත ලං
අදේගුණවේධන ලං භන්ත්රීතුමභහද ලං දඳෝලිදේ ලං සිටිනහ. ලං [ඵහධහ ලං කිරීේ] ලං ලං
දේ ලංසිඹලු ලංදදනහට ලංඒහඵමධ ලංඅල්රස ලංල්ලිදේ ලං- ලං ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලං 

දේ ලං ුහයඹට ලං ඵළල ලං විට ලං සහධීන ලං දොමිකන් ලං බහරට් , ලං ලං
අල්රස ලං  ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහට්  ලං
ඉදරිදේදී ලං  ලංවිලහර ලංහවේඹ ලංබහයඹක් ලංකිරීභට ලංසිම් ලංදන ලංඵ ලංභළනවින් ලං

දඳනී ලං ඹයි. ලං දභභ ලං ත් ් ඹ ලං ත්  ලං උග්ර ලං න්දන් ලං තභ්  ලං නීික ලං
ක්දේත්රදේ ලං දූෂිතඹන් ලං යහජඳක් ලං චින්තනඹට ලං අනු ලං ක්රිඹහ ලං කිරීභට ලං
දය ලං දයන ලං නිහයි. ලං යහජඳක් ලං ඳහරනදේ ලං දූෂිත ලං ළ් තන් ලං නීික ලං
ක්දේත්රදේ ලං ඉවශ ලං තළන්ර ලං ඵරඳිකඹන් ලංශහ. ලං  ලං ම්මිකන්ද ලං සිල්හද  ලං

නඩු ලංතීන්ම්ද දී ලංඑක් ලංවිනිසුරුයදඹක්- 
 

ගරු මමොශළන් ප්රියදර්න ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்நெறகு தரயரன் தறரறர்ண  ெறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලං දභොවහන් ලං ප්රිඹදවේලන ලං ද ලං සිල්හ ලං භන්ත්රීතුමභහ, ලං දභොක්ද ලං

ඔඵතුමභහද  ලංpoint of Order එ? 
 

ගරු මමොශළන් ප්රියදර්න ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்நெறகு தரயரன் தறரறர்ண  ெறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
රු ලං ය්  ලං  ලංදෂොන්දේහ ලං අභහතයතුමභහ ලං ථහ ලං යන ලං සිඹලුභ ලං

දමල් ලංදේ ලංන ලංවිට ලංරු ලංඅධියණඹ ලංඉදරිදේ ලංවිනිලසචඹට ලංබහජනඹ ලං

න ලංහයණහ. ලංඒ ලංඑ ලංහයණඹක් ලංළන්  ලංසථහය ලංනිදඹෝ ලංඅනු ලං
දේ ලංරු ලංබහද දී ලංථහ ලංයන්නට ලංඵළවළ. ලංඒ ලංනිහ ලංරුණහයරහ ලං
දේ ලං යන ලං තුමච්ච ලං ළදඩ් ලං න් න්න ලං රු ලං නිදඹෝජය ලං
ථහනහඹතුමභනි. ලංදභොක්ද ලංදේ ලංයන ලංළදඩ්? ලංදේ ලංරු ලංබහද  ලං ලං

දේ ලංවිධිඹට ලංථහ ලංයන්නට ලංඵළවළ. ලං ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! රු ලං ය්  ලං දෂොන්දේහ ලං ඇභිකතුමභනි, ලං දගින් ලං

දටභ ලං ඳහවේලිදේන්තුම ලං භන්ත්රීරුන්ද  ලං නේ ලං වන් ලං යමිකන් ලං
උහවිදේ ලං විනිලසචඹට ලං බහජනඹ ලං දරහ ලං ිකදඵන ලං හයණහ ලං හිළිඵ ලං

හච්ඡහ ලංකිරීදභන් ලංඒ ලංනඩු ලංනිමිකිකරට ලං ඹේකිසි ලංඵරඳෆභක් ලංසිමධ ලං
දන්නට ලං පුළුන්. ලං එභ ලං නිහ ලං ඔඵතුමභහ ලං ඹේ ලං භන්ත්රීරුන්ද  ලංනේ ලං
වන් ලංයමිකන් ලංදේ ලං න ලං විට ලං අධියණදේ ලං විනිලසචඹට ලං බහජනඹ ලං

දමිකන් ලංිකදඵන ලංහයණහ ලංහිළිඵ ලං්රහල ලංය ලංිකදඵනහ ලංනේ ලංඅඳට ලං
එභ ලං ්රහලඹන් ලං ඉ්  ලං යන්නට ලං සිම් ලං දනහ. ලං ඊට ලං අභතය, ලං
ඳරිඵහටුය ලංඔඵතුමභහ ලං්රහල ලංය ලංිකදඵන ලංදමල්රට ලංඋ් තය ලංදීදේ ලං

අයිිකඹ ලංඅනික් ලංඅඹට ලංිකදඵනහ. 
 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර ක මසොන්මව කළ මශතළ 
(நல்ட் ரர்ல் ரண்நெறகு ெத் ததரன்வெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

රු ලං නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං අඳ ලං කිඹන්දන් ලං දේ ලං
අසථහද  ලංදේ ලංදේ ලංඳරීක්ණ ලංඳළළ් දනහ ලංකිඹහයි. ලංඒ ලංඇ ලංදයන්න ලං

අඳ ලං ඒ ලං අඹ ලං ළයදහයදඹෝ ලංකිඹහ ලංකි ද  ලංනළවළ. ලං ඒ ලංකිඹන ලංදමල් ලං
අතය ලංනේ ලං ඳභණක් ලං ඔඵතුමභහ ලං ඒ ලං දමල් ලං වළන්හඩ් ලං හවේතහදන් ලං
අයින් ලංයන්න. ලංභභ ලංකිඹන ලංදමල් ලංතය ලංනේ ලංඒහ ලංඅයින් ලංයන්න ලං

එඳහ. ලං ඒ ලං ඳරීක්ණ ලං ඳළළ් දනහ ලං නේ ලං ඔඵතුමභහ ලං ඒහ ලං අයින් ලං
යන්න ලංඑඳහ. ලං 

 

ගරු තුළර ඉඳුනිල් අමරමව න මශතළ 
(ரண்நெறகு துர இந்துணறல் அவெண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලංතුමහය ලං ඉඳුනිල් ලංඅභයදේන ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලංඔඵතුමභහද  ලං රීික ලං
්රලසනඹ ලංදභොක්ද? ලං 

 

ගරු තුළර ඉඳුනිල් අමරමව න මශතළ 
(ரண்நெறகு துர இந்துணறல் அவெண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

රු ලං නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං භට ලං අවන්න ලං ිකදඵන්දන් ලං
දේයි. ලං දතදභන්දන් ලං නළික ලංනහන්න ලං ඵළවළ ලං දන්. ලං දූණ, ලං ාචහ, ලං
අක්රමිකතහ ලං ළන ලං ථහ ලං යනහ ලං නේ ලං දේහ ලං ළන්  ලං කිඹන්න ලං

දනහ. ලං විභල් ලං මයාල ලං භන්ත්රීතුමභහද  ලං දවෝදයඹහ ලං දේ ලං න ලං විට ලං
ඵන්ධනහහයත ලංදරහ ලංඉන්නහ. ලංදේ ලංදමල් ලංළන ලංථහ ලංයන්න ලං
එඳහ ලංනේ, ලං වළන්හඩ් ලං හවේතහදන් ලංඒ ලං දමල් ලංඉ්  ලංයනහ ලංනේ ලං

ළඩක් ලං නළවළ. ලං දතදභන්දන් ලං නළික ලං අඳට ලං නහන්න ලං ඵළවළ. ලං
නහනදොට ලංදතදභනහ. ලංදවොරු ලංළන ලංථහ ලංයන්දන් ලං ලංනළික ලංදේ ලං
දමල් ලං ථහ ලං යන්න ලං ඵළවළ. ලං භූමිකදතල් ලං ෆවුණු ලං ළයඬි ලං හද  ලං
දභතුමභන්රහ ලංදඟරනහ. ලංරුණහයරහ ලංඑතුමභහට ලංථහ ලංයන්න ලංඉඩ ලං

දදන්න. ලං 
 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලං ය්  ලං දෂොන්දේහ ලං අභහතයතුමභනි, ලං ඔඵතුමභහ ලං ථහ ලං
යන්න. 

 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර ක මසොන්මව කළ මශතළ 
(நல்ட் ரர்ல் ரண்நெறகு ெத் ததரன்வெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

රු ලං නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං අඳ ලං නළත ලං නළත්  ලං

ඔඵතුමභහදන් ලංඉල්රහ ලංසිටින්දන් ලංදභඳභණයි. ලංයදට් ලංනීික ලංක්දේත්රදේ ලං
සිමධ ලං න ලං දමල් ලං ළන ලං දභතළනදී ලං අඳ ලං ථහ ලං යනහ. ලං දේ ලං
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[රු ලංවිභල් ලංමයාල ලංභවතහ] 
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ඳහවේලිදේන්තුමද දී ලං අඳට ලං ඒහ ලං ළන ලං ථහ ලං යන්න ලං පුළුන්. ලං අඳ ලං

තීන්ම් ලං තීයණ ලං දදන්දන් ලං නළවළ. ලං ඔඵතුමභහ ලං ඒ ලං රුණු ලං වළන්හඩ් ලං
හවේතහදන් ලංඉ්  ලංයරහ ලංඅඳට ලංඅහධහයණඹක් ලංයන්න ලංඑඳහ. ලං 

දූෂිතඹන්ට ලං නිඹභ ලං දඬුේ ලං රඵහදීභට ලං නේ ලං අධියණ ලං ක්දේත්රඹ ලං
ත්  ලං ලක්ිකභ්  ලංශ ලංයුතුමඹ. ලං දළනට ලං ඳිකන ලං ක්ර ලංභද දරට ලං අනු ලං
ඉතහ ලංබඹහන ලංත් ් දේ ලංදචෝදනහරට ලංතීන්ම් ලංදීභට ලංදීවේක ලංහරඹක් ලං
ත ලංන ලංඵ ලංදඳනී ලංඹයි. ලංදේ ලංට්ටිඹට ලං විරුමධ ලංිකදඵන ලංඅල්රස ලං
දචෝදනහ ලං ළනයි ලං භභ ලං දේ ලං කිඹන්දන්. ලං දේ ලං වහ ලං විදලේ ලං
අධියණර ලං අලයතහ ලං දළන් ලං දළන් ලං ජනතහට ලං දඳනී ලංඹයි. ලං [ඵහධහ ලං
කිරීේ] ලං ලංඒහට ලංඵඹයි; ලංheart attacks වළදදනහ. ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංදභඹ ලං
දඩඹභක් ලං දර ලංකිඹහ ලංඳෆභට ලංඋ් හව ලංශ් , ලං ජනතහ ලං දළන් ලං ළඵෆ ලං
ත් ් ඹ ලංද් රුේ ලංනිමිකන් ලංසිටී. ලං 

දභභ ලං දොමිකන් ලං බහර ලං ක්රිඹහහරි් ඹ ලං දනුදන් ලං
දඹදදදන්දන් ලංයහජය ලංමුදල්ඹ. ලංඑඵළවින් ලංඒහ ලං්රදඹෝජන්  ලංදර ලං
දඹොදහ ලංළනීභට ලංයජඹ ලංවහ ලංභවජනඹහ ලංද් රුේ ලංත ලංයුතුමඹ. ලංඑඵළවින්, ලං
දභභ ලං දොමිකන් ලං බහර ලං ්රිකඹ ලං ළන ලං ඳහවේලිදේන්තුම ලං දළනු්  ලං
කිරීදේ ලංක්රභද දඹක් ලංිකබිඹ ලං යුතුමඹ. ලං - ලං ඳණ ලංඵදේ ලංෆ ලංවන ලංදොට ලං
එදවභ ලං දළනු්  ලං යන්දන් ලං දොදවොභද? ලං - ලං [ඵහධහ ලං කිරීේ] ලං ඒ ලං
භහවේදඹන් ලං දභභ ලං ුඹතනර ලං ුධිඳතයඹ ලං රැකීභට් , ලං ඒහදේ ලං
ඳළළ් භ ලං තවවුරු ලං ය ලං ළනීභට්  ලං යජඹට ලං වහ ලං ඳහවේලිදේන්තුමට ලං
වළකිනු ලංඇත. ලං 

අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකභ ලං මුහුණ ලං ඳහ ලං
සිටින ලංත්  ලං්රලසනඹක් ලංනුදේ, ලංඔවුන්ට ලං-දූෂිතඹන්ට- ලංනඩු ලංඳළරීභට ලං
වළකි ලං නුදේ ලං භවහධියණදේ ලං දනො ලං භදවසත්රහ්  ලං අධි ලංයණදේ ලං
මභඹ. ලං දේ ලං නිහභ ලං දූෂිතඹන්ට ලං - ලං ලං ඒ ලංකිඹන්දන් ලං දේ ලං හද  ලං අඹට ලං - ලං
 ලංදතයක් ලං අභිඹහචනහ ලං ඉදරිඳ්  ලං යමිකන් ලං නඩු ලං ඇදදන ලං ඹහභට් , ලං
ල් ලංභළරීභට්  ලංවළකිඹහ ලංරළබී ලංඇත. ලංඅල්රස ලංදවෝ ලං දූණ ලංදචෝදනහ ලං
විභවේලන ලංදොමිකභට ලංදළින්භ ලංදචෝදනහ ලංභවහධියණඹට ලංදොනු ලං
කිරීභට ලං ලං අසථහ ලංරළදඵන්දන් ලංනේ ලං එඹ ලංඩහ ලංතහ් වි ලං නු ලංඇත. ලං
තද, ලංඳිකන ලංනීිකඹට ලංඅනු ලංඅල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලංවිභවේලන ලං
 ලංදොමිකභ ලං වහ ලං දඳොලිස ලං ඳරීක්ණ ලං ඳ් න්නන්ට ලං දතොයතුමරු ලං
හුභහරු ලං යළනීභට ලං දනොවළකි ලං මභ ලං ඳරීක්ණර ලං ්රිකඹ ලං
භන්දහමී ලංමභට ලං ඵරඳහයි. ලංදභඹට ලං අදහශ ලංනීිකභඹ ලං ්රිකඳහදන ලං දන ලං
ඒදභන් ලංදොමිකභට ලංත්  ලංක්රිඹහීයලී ලංක්රිඹහ ලංකිරීභට ලං ඉඩ ලංහදහ ලං දඹ ලං
වළකිඹ. ලං 

ඡන්ද ලංභදේ ලංදමලඳහරන ලංහසි ලංළනීභට ලංජනතහ ලංමුදලින් ලංරුහිඹල් ලං
රක් ලං6,000 ලංසිල් ලංදයද ලංදඵදහ ලංදී ලංමුදල් ලංඅබහවිත ලංකිරීභ ලංව ලංයහඩහ ලං
ුඹතනඹ ලංවයවහ ලං ත්රසතහදන්ට ලං ජනතහද  ලංමුදල් ලංරුහිඹල් ලංරක් ලං
6,000ක් ලං රඵහදීදේ ලං ක්රිඹහදහභදඹනු්  ලං ටුටපු ලං ඳහරඹහට ලං වහ ලං
දෝරයින්ට ලං දඬුේ ලං දනොරළඵ ලං ළරමඹහභට ලං දනොවළකි ලං විඹ ලං යුතුමඹ. ලං
සිල් ලංදයද ලංමුදල් ලංරක් ලං6,000න් ලංවතදයන් ලංතුමනක් ලංාචහ ලංය ලංඇ් ද්  ලං
වතය ලං ගුණඹකින් ලංළඩි ලංය ලංබිල්ඳ්  ලං ඉදරිඳ්  ලංකිරීදභනි. ලංචදතඹන් ලං
නිදළල්දල්ඹ. ලංයට ලංදේයහ ලං් තහ ලංඹළයි ලංඳේදඳෝරි ලංවන ලංයහජඳක්රහ ලං
යටට ලංශ ලංවහනිඹ ලංඉතහ ලංඵයඳතශඹ. ලංඔවුන්ද  ලංදෝර ලංඵහරඹන් ලංශ ලං
වහනිඹ ලං ඊට්  ලං ඩහ ලං ඵයඳතශයි. ලං  ලං [ඵහධහ ලං කිරීේ] ලං ට්ටක්ඹ්  ලං ෆ ලං
වනහ. ලං දඵොරුට ලංෆ ලං ළහුහට ලං යටට ලංයපු ලං වහනිඹ ලං ළඩියි. ලං දේ ලං
"දමල ලංද්රේමිකදඹෝ" ලංඹයි ලංකිඹහ ලංන්නහ ලංඅල්රස ලංහක්දෝ ලංටි ලංයටට ලං
යපු ලං වහනිඹ ලංඉතහ ලං ඵයඳතශයි. ලං දමල ලං ද්රේමී ලං වභ ලංදඳොයහදන ලං යට ලං
විනහල ලංකිරීදේ ලංක්රිඹහ ලංඔවුන් ලංදඹදී ලංසිටිනහ. ලංයට ලංදේයහ ලං් තහ ලංඹයි ලං
ඳේදඳෝරි ලං වන ලං යහජඳක්රහ ලං ශ ලං වහනිඹ ලං ඉතහ ලං ඵයඳතශඹ. ලං
්රබහයන් ලංශහට ලංඩහ ලංවහනිඹක් ලංයහජඳක්රහ ලංයටට ලංදශේඹ. ලං 

අහන ලං ලදඹන් ලං භභ ලං දේ ලං හයණඹ්  ලං කිඹන්නේ, ලං රු ලං
නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි. ලං සහධීන ලං ුඹතන ලං ලක්ිකභ්  ලං කිරීභ ලං
ජහික ලංඅලයතහකි. ලංඒ ලංවහ ලංසුම්සු ලංපුමරඹන් ලංඳ්  ලංය ලංළනීභ් , ලං

ඔවුන් ලං නඩ් තුම ලං කිරීභ්  ලං යජඹට ලං කිරීභට ලං සිම්නු ලං ඇත. ලං ඒ ලං වහ ලං
හධහයණ ලංමුදරක් ලංඹට ලංකිරීභ ලංඉතහ ලං්රදඹෝජන්  ලංුදඹෝජනඹක් ලංමික ලං
මුදල් ලං නහසිකඹක් ලං දනොද . ලං එඵළවින් ලංසහධීන ලං දොමිකන් ලං බහර ලං

හභහජිඹන්ද  ලං ළටුප් ලං වහ ලං දීභනහ ලං ළන ලං හධහයණ ලං දර ලං සිිකඹ ලං

යුතුමඹ. ලං 

දළන් ලං "් තුම ලං ් ද්  ලං ජනිහ" ලං අහනයි. ලං සිඹලු ලං දදනහටභ ලං
සතුමිකයි. ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලංවිජිත ලංදවේය්  ලංභන්ත්රීතුමභහ. 

 
ගරු  න්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்நெறகு  ெந்றெறநற கஜல) 

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

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලංචන්ද්රසිරි ලංජදීය ලංභන්ත්රීතුමභහ. 

 
ගරු  න්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்நெறகு  ெந்றெறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි, ලංභහ ලංඑ ලංරුණක් ලංහිළිඵ ලං

ඔඵතුමභහද  ලං අධහනඹ ලං දඹොමු ලං යන්න ලං ළභළිකයි. ලං රු ලං ය්  ලං

දෂොන්දේහ ලං ඇභිකතුමභහද  ලං ථහද දී ලං දේ ලං ඳහවේලිදේන්තුමද  ලං

භන්ත්රීරුන් ලං යහශිඹද  ලං නේ ලං කිඹළවුණහ. ලං ඒ ලං අධියණදේ ලං

විනිලසචඹට ලං රක්න ලං නඩු ලං ේඵන්ධදඹන්. ලං ඒ ලං හද භ ලං එතුමභහ ලං

අහන ලංලදඹන් ලං "් තුම ලං් ද් " ලංකිඹරහ ලංකි හ. ලංවුරු්  ලංඑ ලං

"් ද් " ලං නිහ ලං ්රලසනඹක් ලං නළවළ. ලං නමු් ,- ලං [ඵහධහ ලං කිරීේ] ලං භභ ලං - ලං

[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංඒ ලංවළන්හඩ් ලං- ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] 

භභ ලං කි ද , ලං "් ද් " ලං කිඹරහ. ලං රු ලං නිදඹෝජය ලං

ථහනහඹතුමභනි, ලංඒ ලංවන් ලංශ ලංභන්ත්රීරුන්ද  ලංනේ ලංවළන්හඩ් ලං

හවේතහදන් ලං ඉ්  ලං යන්න ලං කිඹරහ ලං භහ ලං ඉල්රහ ලං සිටිනහ. ලං

අධියණදේ ලංවිනිලසචඹට ලංරක්න ලං- 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලංවිජිත ලංදවේය්  ලංභන්ත්රීතුමභහ. ලං 

 
ගරු විජිත මශ ර ක මශතළ 
(ரண்நெறகு றஜற வயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
රු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි,- ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] 

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්ෂකළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ரசுவ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 
නෆඟී සිටිමේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Vasudeva Nanayakkara, do you want to speak? 
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ඳහවේලිදේන්තුම 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්ෂකළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ரசுவ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ලං නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං රු ලං ය්  ලං දෂොන්දේහ ලං
භළිකතුමභහ ලං "් තුම ලං ් ද් " ලං කි ද  ලං ඳහවේලිදේන්තුමට ලං දනොදයි ලං

නේ, ලංඑතුමභහ ලංඒ ලංකිඹන්න ලංඕනෆ. ලං "දළන් ලං් තුම ලං ් ද්  ලං ජනිහ ලං
අහනයි" ලංකිඹහ ලංඑතුමභහ ලංකි හභ, ලංඑ ලංඅවේථඹයි ලංිකදඵන්දන්. ලංඒ ලංදේ ලං
ඳහවේලිදේන්තුම ලං් තුම ලං් තක් ලංවළටිඹට- ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] 

 

ගරු මන්ත්රීලරමයක්ෂ 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 
් තුම ලං් ද්  ලංරළමදහ. 
 

[මූළවනමේ අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්ෂකළර මශතළ 
(ரண்நெறகு ரசுவ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භභ ලං කිඹන්දන්, ලං එදේ ලං දේ ලං ඳහවේලිදේන්තුමට ලං ඳරිබ ලං කිරීභට- ලං

[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංඑතුමභහ ලං්රහලඹක් ලංශ ලංයුතුමයි. 
 

ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර ක මසොන්මව කළ මශතළ 
(நல்ட் ரர்ல் ரண்நெறகு ெத் ததரன்வெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

රු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි, ලංභභ ලංකි ද  ලං දේදොල්දරෝ ලං
යඟ ලං ඳෆ ලං ජනිහ ලං ළන. ලං ඒ ලං ජනිහ, ලං "් තුම ලං ් ද්  ලං
ජනිහක්". ලං 

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දවොයි. ලං රු ලං විජිත ලං දවේය්  ලං භන්ත්රීතුමභහ, ලං ඔඵතුමභහද  ලං ථහ ලං
යන්න. 

 
[අ.බහ. ලං4.10] 
 

ගරු විජිත මශ ර ක මශතළ 
(ரண்நெறகு றஜற வயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
රු ලං නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං 1978 ලං ේභත ලං වුණු ලං

ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ඒහධිඳික ලං ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහක්. ලං
විධහඹ ලං ජනහධිඳික ලං ක්රභඹ ලං වඳුන්හ ලං ම්න්දන් ලං ඒ ලං 78 ලං ුණ්ඩුක්රභ ලං
යසථහදන්. ලං එදහ ලං සිට ලං දේ ලං යදට් ලං ්රජහතන්ත්රහදඹට ලං ඒ ලං භරු ලං

ඳවයක් ලංවුණහ. ලංඒ ලංනිහ ලංතභයි ලං්රජහතන්ත්රහදඹ ලංහිළිඵ ලංඳසු ලංහලීන ලං
ඇික ලං වුණු ලං හච්ඡහද දී ලං දවව් න ලං ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං
ාදලෝධනඹ ලං දේ ලං ඳහවේලිදේන්තුමද  ලං ේභත ලං ය ලං නු ලං රළබුද . ලං

රාහද  ලංඳශමුළනි ලං තහට ලංවිධහඹ ලංජනහධිඳිකයඹහ ලං තුම ලං ඵරඹ ලං
ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං බහට ලං ඳයමිකන් ලං ්රජහතන්ත්රහදදේ ලං ඹේ ලං
්රිකාසයණඹක් ලංසිමධ ලංවුණහ. ලංනමු් , ලංයදට් ලංඅහනහට ලංනළත ලං

යහජඳක් ලං ඳහරන ලං යුදේදී ලං දවඅටන ලං ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං
ාදලෝධනඹ ලංේභත ලංය ලං් තහ. ලංදවඅටන ලංුණ්ඩුක්රභ ලංයසථහ ලං
ාදලෝධ ලංනදඹන්, ලංනළත ලං්රජහතන්ත්රහදඹ ලංවකුශහ ලං දළේභහ; ලං  ලංසහධීන ලං

දොමිකන් ලංබහ ලංේපවේණදඹන්භ ලංඅක්රිඹ ලංශහ. ලංඑඹ ලංනළත ලංදනස ලං
යමිකන් ලංතභයි ලංඅහි ලංදවන ලංන ලංුණ්ඩුක්රභ ලංයසථහ ලංාදලෝධනඹ ලං
දේ ලංඳහවේලිදේන්තුමද  ලංේභත ලංදශේ. ලං 

දවන ලං න ලං ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාදලෝධනඹ ලං ේභත ලං ය ලං

න්න ලං රළබීභ ලං ්රජහතන්ත්රහදඹ ලං ඳළ් දතන් ලං තඵපු ලං විලහර ලං ඉදරි ලං
හිඹයක්. ලං දවන ලං න ලංුණ්ඩුක්රභ ලංයසථහ ලංාදලෝධනඹට ලං අනු ලං

තභයි, ලං සහධීන ලං දොමිකන් ලං බහ ලං සථහහිත ලං කිරීභ ලං ුයේබ ලං දශේ. ලං

සහධීන ලං දොමිකන් ලං බහ ලං හිටුටුන්න ලංනේ ලං ඒ ලං වහ ලං මලි ලං වුණු ලං
ුණ්ඩුක්රභ ලංයසථහ ලංබහ්  ලංමුළුභනින්භ ලංසහධීන ලංදන්න ලංඕනෆ. ලං

ඒ ලං නිහ ලං තභයි ලං ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං බහ ලං හිටුටු ලං මදේදී ලං එටු ලං

හභහජි් ඹ ලංසහධීන ලංවිමතුමන්දන් ලංභන්විත ලංවිඹ ලංයුතුමයි ලංකිඹන ලං
සථහයදේ ලං අහි ලං ටුටිදේ. ලං එදහ ලං ඉතහ ලං ඳළවළදලි ලං ිකබුණු ලං ිකහ ලං

තභයි, ලං ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං බහද  ලං හභහජි ලං ායහ ලං
10දදනහයි; ලංඑටු ලංභහජි් ඹ ලංකිසිම් ලංදමලඳහරන ලංඳක්ඹට ලංඍජු ලං

ේඵන්ධ ලංනළික ලං සහධීන ලංවිමතුමන්දන් ලංේපවේණ ලංදන්න ලංඕනෆ ලං
කිඹන ලංඑ. ලංදවන ලංන ලංුණ්ඩුක්රභ ලංයසථහ ලංාදලෝධනඹ ලංවහ ලං

ඉදරිඳ්  ලං වුණු ලං දටුේඳදත්  ලං ිකබුදණ් ලං එදවභ. ලං නමු් , ලං දේ ලං

ඳහවේලිදේන්තුමද ද ලංවිදලේදඹන්භ ලංදදන්ස ලංගුණවේධන ලංභන්ත්රීයඹහ ලං
ඇතුමළු ලංණ්ඩහඹභ ලංඑදහ ලංකි ද , ලං "නළවළ. ලංදේ ලංභන්විත ලංදන්න ලං

ඕනෆ ලං සහධීන ලං පුමරඹන්දන් ලං දනොදයි. ලං භන්ත්රීරුන්දන් ලං
දේ ලං භන්විත ලං දන්න ලං ඕනෆ. ලං දේට ලං භන්ත්රීරුන් ලං ඇතුමශ්  ලං

දන්න ලංඕනෆ" ලංකිඹරහ. ලං 

හසුදම ලං නහනහඹක්හය ලං රු ලං භන්ත්රීතුමභහ ලං අද ලං කි හ, ලං

ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං බහද  ලං සහධීන් ඹ ලං හිළිඵ. ලං එතුමභහ ලං

කි හ, ලං"දභඹට ලංඇභිකරු ලංඳ්  ලංදරහ ලංිකදඵනහ. ලංවිවිධ ලංඳක්ර ලං
නිදඹෝජිත ලංදඹෝ ලංඳ්  ලං දරහ ලං ිකදඵනහ" ලංකිඹරහ. ලං ඒ ලං සිමධ ලං වුදණ් ලං

ඔඵතුමභන්රහද  ලං ළ ලංරැමදදන්. ලං සහධීන ලං පුමරඹන්දන් ලංඒ ලං ඳ්  ලං
දන්න ලංඕනෆ ලංකිඹන ලංසථහයදේ ලංඅහි ලං ටුටිදේ. ලංඔඵතුමභන්රහ ලං තභයි ලං

එදහ ලංඒට ලංවිරුමධ ලංවුදණ්. ලංඑදහ ලංඉදරිඳ්  ලංවු ලංණු ලංදටුේඳද්  ලංිකබුදණ් ලං

එදවභයි. ලං වුද ලං ඒට ලං විරුමධ ලං වුදණ්? ලං ඒට ලං විරුමධ ලං වුදණ් ලං
ඔඵතුමභන්රහ. ලංඔඵතුමභන්රහ ලංකි ද , ලං "නළවළ, ලංදේ ලංේපවේණදඹන් ලං

සහධීන ලං දන්න ලං ඵළවළ. ලං ඒට ලං ඳහවේලිදේන්තුම ලං නිදඹෝජනඹක් ලං
ිකදඵන්න ලං ඕනෆ. ලං ඳහවේලිදේන්තුම ලං භන්ත්රීරු ලං ඳ්  ලං දන්න ලං ඕනෆ" ලං

කිඹරහ. ලංඒ ලංඅනු ලංතභයි ලංඳහවේලිදේන්තුම ලංභන්ත්රීරු ලංදේට ලංේඵන්ධ ලං
වුදණ්. ලං ඒ ලං නිහ ලං අද ලං ඒ ලං යසථහ ලං බහද  ලං ායුිකඹට ලං ඹේ ලං ඹේ ලං

දමලඳහරන ලංභතඹන් ලං දයන ලං දමලඳහරන ලං ඳක් ලංනිදඹෝජනඹ ලංයන ලං

භන්ත්රීරු ලං ඳ්  ලං දරහ ලං ඉන්නහ ලං නේ, ලං ඇභිකරු ලං ඳ්  ලං දරහ ලං
ඉන්නහ ලංනේ, ලංඒදක් ලංේපවේණ ලංකීභ ලංඔඵතුමභන්රහ ලංන්න ලංඕනෆ. ලං

දභොද, ලංඔඵතුමභන්රහ ලං එදහ ලං ඒට ලංවිරුමධමභ ලංනිහ ලංඑළනි ලං දදඹක් ලං
සිමධ ලං වුදණ්. ලං එදහ ලංවිරුමධ ලංදනොවුණහ ලංනේ, ලං දේ ලංත් ් ඹ ලං දනස ලං

යන්න ලං ිකබුණහ. ලං අද ලං ඒ ලං යසථහ ලං බහට ලං ඇභිකරු ලං ඳ් දරහ ලං

ිකදඵනහ ලං නේ, ලං ඒ ලං ඇභිකරු ලං කිඹන ලං දනහ ලං භන්ත්රී ලං දදනක්. ලං
යසථහ ලං බහට ලං භන්ත්රී ලං දදනක් ලං ඳ් මභට ලං ඉඩ ලං වළම්ද  ලං

ඔඵතුමභන්රහයි. ලං ඒ ලං නිහ ලං තභයි ලං අහි ලං කි ද , ලං "දේට ලං ඇභිකරු, ලං
භන්ත්රීරු ලංඳ්  ලංයන්න ලංඑඳහ; ලංසහධීන ලංපුමරඹන් ලංකිඹන්දන් ලංදේ ලං

ඳහවේලිදේන්තුමද  ලංඳක්රට ලංඅයිික ලංභන්ත්රීරු ලංදනොදයි" ලංකිඹරහ. ලං
නමු් , ලංඒ ලංළරැමද ලංදළන් ලංසිමධ ලංදරහ ලංඉයයි. ලං 

දළන් ලං යසථහ ලං බහද  ලං ායුිකඹ ලං ිකදඵන්දන් ලං දභන්න ලං දේ ලං

විධිඹටයි. ලං එටු ලං බහඳික ලං රු ලං ථහනහඹතුමභහයි. ලං ඊට ලං අභතය ලං
අභළිකතුමභහ ලං ඉන්නහ. ලං විඳක් ලං නහඹයඹහ ලං ඉන්නහ. ලං විඳක් ලං

නහඹයඹහ ලං විසින් ලං නේ ලං යන ලං නිදඹෝජිතදඹක් ලං ඉන්නහ. ලං
ජනහධිඳිකයඹහ ලං විසින් ලං ඳ්  ලං යන ලං නිදඹෝජිතදඹක් ලං ඉන්නහ. ලං ඒ ලං

හද භ ලං අභළිකයඹහ ලං විසින් ලං ඳ්  ලං යන ලං නිදඹෝජිතදඹක් ලං ව ලං
අභළිකයඹහ ලං ව ලං විඳක් ලං නහඹයඹහ ලං අඹ්  ලං දනොන ලං

දමලඳහරන ලං ඳක් ලං නිදඹෝජිතදඹක් ලං ඉන්නහ. ලං වුද ලං ඒ ලං

නිදඹෝජිතඹහ? ලංරු ලංදජෝන් ලංදදනවිය් න ලංඇභිකයඹහ. ලංදභොක්ද ලං
නිදඹෝජනඹ? ලං එක්්  ලං ජනතහ ලංනිදවස ලං න්ධහනඹ. ලං රු ලං හසුදම ලං

නහනහඹක්හය ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං ඒ ලං ඔඵතුමභහ ලං නිදඹෝජනඹ ලං යන ලං
ඳක්ඹයි. ලං එක්්  ලං ජනතහ ලං නිදවස ලං න්ධහනදේ ලං නිදඹෝජිතඹහ ලං

විධිඹට ලං දජෝන් ලං දදනවිය් න ලං ඇභිකයඹහ ලං ඳ්  ලං දන්දන්, ලං ඒ ලං

ඔඵතුමභන්රහද  ලං ඳක්දේ ලං නිදඹෝජිතඹහ ලං නිහයි. ලං ඒ ලං නිහ ලං දේ ලං
සිමධමභ ලං ළරැදයි. ලං දේ ලං ඳක් ලං නිදඹෝජනඹ ලං සිමධ ලං දච්ච ලං එ ලං

ළරැදයි. ලංඔඵතුමභන්රහ ලංතභයි ලංඒ ලංනිදඹෝජනඹ ලංඇිකමභට ලංඉඩ ලංවළම්ද . ලං
ඒ ලංඅද ලංද් රුේ ලංන්න ලංඕනෆ. ලංදළන් ලංකිඹරහ ලංළඩක් ලංනළවළ, ලංයසථහ ලං
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බහ ලං ඳ්  ලං කිරීදේදී ලං දමලඳහරන ලං දෘසටි ලං දෝණඹන් ලං ඵරඳහනහ ලං

කිඹරහ. ලං ඒ ලං ඉතහ ලං ඳළවළදලියි. ලං වුරු ලං වරි ලං කිඹනහ ලං නේ ලං දළන් ලං
යසථහ ලං බහ ලං ේපවේණදඹන්භ ලං සහධීනයි ලං කිඹරහ, ලං එදවභ ලං

දන්දන් ලං නළවළ. ලං ඒ ලං දඵොරු ලං ථහක්. ලං ඇයි? ලං එතළන ලං ඉන්දන් ලං

දමලඳහරන ලං ඳක් ලං නිදඹෝජිතඹන්. ලං දමලඳහරන ලං ඳක් ලං
නිදඹෝජිතඹන් ලංඉන්න ලංදොට ලංදමලඳහරන ලංදෘසටි ලංදෝණඹක් ලංඒට ලං

අනිහවේදඹන්භ ලං ඵරඳහනහ. ලං ඒ ලං ශක්න්න ලං ඵළවළ. ලං ඒ ලං නිහ ලං
ඔඵතුමභන්රහ ලං ඉිකවහදේ ලං යපු ලං ළරැමද ලං නළත ලං ුණ්ඩුක්රභ ලං

යසථහ ලංාදලෝධනඹ ලංදන ලංඅසථහදී්  ලංනිළරැද ලංයන්න ලං
භළදව්  ලංදන්න. ලංදළන් ලංඒ ලංදරහ ලංඉයයි. ලංනළත ලංඒ ලංදන්න ලංඉඩ ලං

ිකඹන්න ලංඑඳහ. ලං ඒ ලං නිහ ලං ්රභද ලං දරහ ලං වරි ලං ඒ ලං ද් රුේ ලං ් දතෝ  ලං

දවොයි. ලං 

රු ලං නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං දේ ලං සහධීන ලං දොමිකන් ලං
බහලින් ලංඑක් ලංතභයි, ලං දළන් ලංුන්දදෝරනඹට ලංරක් ලංදන ලංඅල්රස ලං
දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකභ. ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං
දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහද  ලං ක්රිඹහහරී් ඹ ලං ලක්ිකභ්  ලං
ශ ලංයුතුමයි. ලංඒ ලංළන ලංථහ ලංදදක් ලංනළවළ. ලංදභොද, ලං1994දී ලංඅහි ලංයටක් ලං
විධිඹට ලංඅල්රස ලංදවෝ ලං දූණ ලංශක්හ ලංළනීභ ලංවහ ලංවූ ලංජහතයන්තය ලං
ේමුිකඹට ලංඅ් න් ලංශහ. ලංඅහි ලංඒ ලංේමුිකඹට ලංඅ් න් ලංශහට ලංඳසදේ ලං
තභයි, ලං 1994දී ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලං
බහ ලං ඳනත ලං දේ ලං ඳහවේලිදේන්තුමද  ලං ේභත ලං වුදණ්. ලං 1994දී ලං ඒ ලං
ේභත ලං වුණහභ ලං එට ලං ටුටපු ලං ජනහධිඳිකරිඹ ලං ඇතුමළු ලං ුණ්ඩු ලං
කි ද , ලං "එක්්  ලංජහික ලංඳක්දේ ලංඳයණ ලංදූෂිතඹන්, ලංාචහරුන් ලං
දෝල්දෂේස ලං හිට්ටනිඹට ලං දනළල්රහ ලං උර ලං ිකඹනහ" ලං කිඹරහයි. ලං
වළඵළයි, ලං ඒ ලං ඳනත ලං ඳහවිච්චි ලං යරහ ලං දවොරුන්ට ලං ඒ ලං විධිඹට ලං දඬුේ ලං
ම්න්දන් ලං නළවළ. ලං අහනදේදී ලං ඒ ලං තභන්ද  ලං දමලඳහරන ලං
තුමරුේපුක් ලං ය් තහ ලං විතයයි. ලං ඊට ලං ඳසදේ ලං දටභ ලං වුදණ් ලං
දභොක්ද? ලං දේ ලං ඳනත ලං ඳහවේලිදේන්තුමද  ලං ිකබුණහට, ලං අල්රස ලං දවෝ ලං
දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකභ ලං දගින් ලං දටභ ලං අඩඳණ ලංශහ, ලං
ඵරයටුත ලංශහ. ලංඵරයටුත ලංකිරීභ්  ලංඑක් ලංඳසු ලංගිඹ ලංහරදේ ලංඅල්රස ලං
දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකභක් ලං යදට් ලං ිකදඵනහද, ලං
නළමද ලං කිඹරහ්  ලං ජනතහට ලං දළනුදණ් ලං නළවළ. ලං දභොද, ලං කිසි ලං
දදනකුට ලංඅල්රස ලං  ලංදවෝ ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකදභන් ලං

වරිඹට, ලංඳළවළදලි ලංදචෝදනහ ලංඔප්පු ලංයරහ ලංදඬුේ ලංම්න්දන් ලංනළවළ. 

මීට ලං ලින් ලං 2012දී ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං
දොමිකදේ ලං ළටුප් ලං ළඩි ලං කිරීභ ලං හිළිඵ ලං දඹෝජනහක් ලං දේ ලං
ඳහවේලිදේන්තුමට ලං ුහ. ලං ඒ ලං දරහද  ලං දේ ලං ඳහවේලිදේන්තුමද  ලං රු ලං
භන්ත්රීරු ලංඅදවස ලංදළක්වූහ. ලංඑතුමභන්රහ ලංඇහුහ, ලං"අල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලං
දචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකදේ ලංබහඳිකරු ලංනිද; ලංඑදවභ ලංනිදහදන ලං
ඉන්න ලං ළටුප් ලං ළඩි ලං යන්දන්, ලං ඉන්ධන ලං දීභනහ ලං ළඩි ලං යන්දන් ලං
දභොටද?" ලං කිඹරහ. ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං
දොමිකභට ලංඇකුයි, ලංදොට්ටඹකුයි, ලංහභයඹකුයි ලංදදන ලංඑ ලංතභයි ලං
දළන් ලං ඩහ්  ලං උචිත ලං කිඹරහ ලං භවය ලං භන්ත්රීරු ලං කි හ. ලං එදහ ලං ිකබුණු ලං
ත් ් ඹ ලං ඒයි. ලං එදහ ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං
දොමිකන් ලං බහද  ලං ටුටපු ලං බහඳික ලං ඵහරඳටඵළඳි ලං භව් භඹහට ලං

විරුමධ ලංදචෝදනහ ලංිකබුණහ. ලං 

අහි ලං 2014 ලං ජනහරි ලං ඳශමුළනි ලං දහ ලං ඒ ලං දොමිකන් ලං බහද  ලං
බහඳිකයඹහ ලං ළයද ලං ුහයදඹන් ලං හවනඹක් ලං ඳහවිච්චි ලං කිරීභ ලං
ේඵන්ධදඹන් ලං දචෝදනහක් ලං ඉදරිඳ්  ලං ශහ. ලං නමු් , ලං ඒ ලං
ේඵන්ධදඹන් ලංකිසිම් ලංඳරීක්ණඹක් ලං ලංඳළළ් වුදණ් ලංනළවළ. ලංවරි ලංනේ, ලං
"ඳරීක්ණඹක් ලංඳ් න ලංදතක් ලංදහචහයේඳන්න ලංඒ ලංදොමිකදේ ලං
බහඳික ලං ධුයදඹන් ලං ඉල්රහ ලං අසදන්න." ලං කිඹරහ ලං ඔඵතුමභන්රහට ලං
ිකබුණහ, ලං එතුමභහදන් ලං ඉල්රහ ලං සිටින්න. ලං ඳරීක්ණඹ ලං අහනදේදී ලං
එතුමභහ ලංනිළරැද ලං ඹළයි ලං තීයණඹ ලංවුණහ ලංනේ, ලං එතුමභහට ලංපුළුන් ලංනළත ලං
තනතුමදවේ ලං ළඩ ලං බහයන්න. ලං යන්න ලං ිකබුදණ් ලං එදවභයි. ලං නමු් , ලං
එදවභ ලංදශේ ලං නළවළ. ලං එදහ ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං
දොමිකන් ලං බහ ලං ඳහවිච්චි ලං දශේ ලං තභන්ද  ලං දමලඳහරන ලං අත ලං
දොළුක් ලංවිධිඹටයි. ලංතභන්ද  ලංුණ්ඩුද  ලංඋදවිඹ ලංනිදවස ලංයන්න, ලං

ඒ ලංඅඹට ලංිකදඵන ලංදචෝදනහලින් ලංනිදවස ලංයන්න ලංඑදහ ලංඒ ලංඳහවිච්චි ලං
ශහ. ලංඑභ ලංනිහ, ලංඒ ලංදනස ලංදන්න ලංඕනෆ. ලංඒ ලංදනස ලංදන්න ලං
ඕනෆ ලංකිඹන ලංඑ ලංචනදේ ලංඳරිභහප්තහවේථදඹන්භ ලංදනස ලංන්න ලං
ඕනෆ. ලං යදට් ලං ජනතහට ලං ්රලසනඹක් ලං ිකදඵනහ. ලං අද්  ලං අල්රස ලං දවෝ ලං
දූණ ලංදචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකදේ ලංක්රිඹහහරී් ඹ ලංඒ ලංවිධිඹටභ ලං
අඳක්ඳහතී ලංසිම් ලංදනහද ලංකිඹන ්රලසනහවේථඹ ලං ලංිකදඵනහ. ලං 

රු ලං යන්ජන් ලං යහභනහඹ ලං නිදඹෝජය ලං ඇභිකතුමභහ ලං කි හ, ලං
"ුණ්ඩුද  ලං ඇභිකරුන්ට ලං ිකදඵන ලං දචෝදනහ ලං හිළිඵ ලං විබහ ලං
දදයනහ. ලං වළඵළයි, ලං දභටු ලං ද ට්ටු ලං දදක් ලංිකදඵනහ. ලං ඉසයවහ ලං
දදොදයන් ලං ඹනදොට ලං භහධයද දීන් ලං ඒහ ලං ළභයහ ලං යනහ. ලං අදප් ලං
ුණ්ඩුද  ලං අඹ ලං එළිඹට ලං ඹන්දන්් , ලං ඇතුමල් ලං දන්දන්්  ලං හිටුඳ ලං
දදොදයන්" ලං කිඹරහ. ලං භභ ලං ඔඵතුමභහදන් ලං දළන ලං න්න ලං ළභළිකයි, 
හිටුඳ ලං දදොදයන් ලං ගිදේ ලං වුද? ලං කිඹහ. භභ ලං ඔඵතුමභන්දන් ලං දළන ලං
න්න ලංළභළිකයි, ලංඅල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකන් ලං
බහද  ලං හිටුඳ ලං දදොදයන් ලං වළාගිරහ ලං දවොදයන් ලං ගිඹ ලං ුණ්ඩුද  ලං
ඇභිකරු ලංවුද ලංකිඹරහ. ලං 

 

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලං යන්ජන් ලං යහභනහඹ ලංනිදඹෝජය ලං ඇභිකතුමභනි, ලං රු ලං විජිත ලං

දවේය්  ලං භන්ත්රීතුමභහ ලං අවපු ලං ්රලසනඹට ලං ඔඵතුමභහ ලං හිළිතුමරු ලං රඵහ ලං
දදනහද? 

 

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்நெறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි, ලංභභ ලංහිළිතුමයක් ලංරඵහ ලංදදනහ. ලං ලං
එතුමභහද  ලං ඳක්ඹ ලං ඉතහභ බහයම්ය ලං ්රලානීඹ ලං හවේඹ ලං බහයඹක් ලං
යනහ. ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකභ ලං

දනුදන් ලං න්ත ලං භයසිාව ලං භවතහට ලං විදලේ ලං සතුමිකඹක් ලං පුද ලං
යන්න ලං ඕනෆ. ලං ටුටපු ලං ඳහවේලිදේන්තුම ලං භන්ත්රීයදඹක් ලං විධිඹට ලං භභ ලං
එතුමභහට ලංනියන්තයදඹන්භ ලංරු ලංයනහ. ලං 

්රලසනඹ ලං ඇහුද , ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං
දොමිකදේ ලං ිකදඵන ලං ද ට්ටු ලං දද ලං ළනයි. ලං ඇ් දතන්භ, ලං ද ට්ටු ලං
දදක් ලංිකදඵනහ. ලංභහධය ලංද දීන් ලංඹන්දන් ලංඉසයවහ ලංද ට්ටුදන් ලං

ඳභණයි. ලං හිටුඳ ලං ද ට්ටුදන් ලං ගිඹ ලං අදප් ලං ුණ්ඩුද  ලං ඇභිකරු්  ලං
ඉන්නහ. 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ ලංතභයි ලංදේ ලංනභ ලංඅවන්දන්. ලංඒ ලංවුද ලංකිඹරහයි ලංඅවන්දන්. 
 

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்நெறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අනුය ලං කුභහය ලං දහනහඹ ලං භන්ත්රීතුමභහ ලං ඇහුහ ලං නභ ලං දභොක්ද ලං

කිඹරහ. ලංදඳොන්නි ලංේඵහ ලංවල් ලංදභට්රික් ලංදටොන් ලංණන ලං්රලසනඹක් ලං

දනුදන් ලංරු ලංරිහඩ් ලංඵදයුදීන් ලංඇභිකයඹහ ලංඅල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලං
දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකභට ලං දන්න ලං අසථහන් ලං ිකබුණහඹ ලං
කිඹරහ ලංභභ ලංදේ ලංඅසථහද  ලංදී ලංකිඹනහ. 

 

ගරු විජිත මශ ර ක මශතළ 
(ரண்நெறகு றஜற வயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඉිකන්, ලංඑතුමභහ ලංහිටුඳ ලංදදොදයන් ලංද ලංගිදේ? ලං 
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ඳහවේලිදේන්තුම 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නළත්  ලංනිදඹෝජය ලංඇභිකතුමභහ ලංයන්දන් ලංදේ ලංභන්ත්රීරුන්ද  ලං
නේ ලංවන් ලංයමිකන් ලංදේ ලංඅඹට ලංඅසථහක් ලංදදන්දන් ලංනළික- 

 
ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்நெறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

දේට ලංළයද ලංඅවේථ ලංථනඹක් ලංදදන්න ලංඑඳහ. 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලංවිජිත ලංදවේය්  ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංඔඵතුමභහද  ලංථහ ලංදටභ ලංය ලං

දන ලංඹනහ ලංනේ ලංදවොයි. ලං[ඵහධහ ලංකිරීභක්] 

Order, please! දේ ලංඅසථහද දී ලංමරහනඹ ලංවහ ලංරු ලංරකී ලං
ජඹවේධන ලංභන්ත්රීතුමභහද  ලංනභ ලංදඹෝජනහ ලංයන්න. 

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගරු වර ක මසොන්මව කළ මශතළ 
(நல்ட் ரர்ல் ரண்நெறகு ெத் ததரன்வெகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

රු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි, ලං"දේ ලංඅසථහද දී ලංරු ලංරකී ලං

ජඹවේධන ලං භන්ත්රීතුමභහ ලං මරහනඹ ලං ත ලං යුතුමඹ"යි ලං භහ ලං දඹෝජනහ ලං
යනහ. 

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
  

අනතුරුල ගරු නිමයෝජය  කථළනළයකතුමළ මූළවනමයන් ඉල ක 
වුමයන්  ගරු  කී ජයලර්ධන මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்ந அகனவ, ரண்நெறகு னக்கற ஜர்ண 

அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රු ලංවිජිත ලංදවේය්  ලංභවතහ. 

 
ගරු විජිත මශ ර ක මශතළ 
(ரண்நெறகு றஜற வயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මරහනහරඪ ලං රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං එ ලං ඇභිකයදඹක් ලං හිටුඳ ලං

දදොදයන් ලංගිඹහ ලංකිඹරහ ලං එතුමභහ ලං ඉතහ ලං ඳළවළදලි ලංකි හ. ලං දළන් ලං අඳට ලං
ිකදඵන ලං්රලසනඹ ලංතභයි, ලං ඉිකරි ලංඇභිකරු ලංහිටුඳ ලංදදොදයන් ලංනිදවස ලං
වුණහද ලං කිඹන ලං එ. ලං ඉිකරි ලං ඇභිකරු ලං වුද? ලං ුණ්ඩුද  ලං දඵොදවෝ ලං

ඇභිකරුන්ට ලංදචෝදනහ ලංිකදඵනහ ලංදන්? ලංඑක් ලංඇභික ලංදදනක්ද  ලං
නභක් ලංඔඵතුමභහ ලංකි හ. ලංඑතුමභහ ලංහිටුඳ ලංදදොදයන්ද ලංගිදේ ලංකිඹරහ ලංභභ ලං
දන්දන් ලං නළවළ. ලං ඒ ලං එතුමභහදන් ලං තභයි ලං අවන්න ලං ඕනෆ. ලං දළන්, ලං

භහධයද දීන් ලංදළන ලංන්න ලංඕනෆ, ලංඔන්න! ලංභහධයද දීන්ට ලංදවොදයන් ලං
හිටුඳ ලංදදොදයන් ලංඑ ලංඇභිකයදඹක් ලංඳළනරහ ලංගිටුල්රහ ලංිකදඵනහ ලං
කිඹරහ. ලං 

 

ගරු  න්ද්රසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்நெறகு  ெந்றெறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ ලංදදදන්භ ලංදනොගිඹපු ලංඅඹ්  ලංඉන්නහ. 

ගරු විජිත මශ ර ක මශතළ 
(ரண்நெறகு றஜற வயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

අන්න ලං ඒ ලං තභයි ලං ්රලසනඹ. ලං ඒ ලං නිහ ලං ජනතහ ලං තුමශ ලං දළනට ලං
අවිලසහඹක් ලං ිකදඵනහ ලං -විලසහඹ ලං බි ලං ළටීභක් ලං ිකදඵනහ.- ලං
ුණ්ඩු ලං ඳක්දේ ලං ඇභිකරු ලං ේඵන්ධදඹන් ලං ිකදඵන ලං දචෝදනහ ලං

විබහ ලංදදයන්දන් ලංනළවළ, ලංඒහ ලංඳසුට ලංන්න ලංදහරහ ලංල් ලංඹනහ ලං
කිඹරහ. ලං දභභ ලං ුණ්ඩුද  ලං දළනට ලං ඉන්න ලං ඇභිකරු ලං කිටුඳ ලං
දදදනකුටභ ලං දචෝදනහ ලං ිකදඵනහ. ලං ඒ ලං දචෝදනහ්  ලං විබහ ලං දන්න ලං

ඕනෆ. ලංඑළනි ලංඳරීක්ණඹක් ලංගිදඹෝ  ලංඳභණයි ලංඅල්රස ලංදවෝ ලං දූණ ලං
දචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකදේ ලංක්රිඹහහරී් ඹ ලංහධහයණයි ලංකිඹරහ, ලං
අඳක්ඳහතීයි ලංකිඹරහ ලංජනතහට ලංතවවුරු ලංන්දන්. ලංඑභ ලංනිහ ලංයජදේ ලං
ඇභිකරුන් ලං හිටුඳ ලං ද ට්ටුදන් ලං එළිඹට ලං ඹන්න් , ලං විඳක්දේ ලං

භන්ත්රීරුන් ලං දවෝ ලං දන්  ලං අඹ ලං ඉසයවහ ලං ද ට්ටුදන් ලං එළිඹට ලං
ඹන්න්  ලං ිකදඵන ලං හේ්රදහඹ ලං දනස ලං දන්න ලං ඕනෆ. ලං එදවභනේ, ලං ලං
අහි ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකදභන් ලං

ඉල්ලීභක් ලංයන්න ලංඕනෆ ලංරුණහයරහ ලංහිටුඳ ලංද ට්ටු ලංවන්න ලං
කිඹරහ. ලං දභොද, ලං භහධයද දීන්ට-.[ඵහධහ ලං කිරීභක්] ලං ලං ඉිකන්, ලං එ ලං
ද ට්ටුක් ලං ිකඹන්න. ලං හිටුඳ ලං දදොදයන් ලං දවොදයන් ලං එන්න ලං

ද ට්ටුක් ලං ඕනෆ ලං නළවළ ලං දන්.[ඵහධහ ලං කිරීභක්] ලංහිටුඳ ලං ද ට්ටු ලං
වරහ ලං එ ලං ද ට්ටුක් ලං ිකඹන්න. ලං එතදොට ලං ුණ්ඩු ලං ඳක්දේ ලං
අඹටයි, ලං විඳක්දේ ලං අඹටයි ලං හිටුඳ ලං දදොදයන් ලං රිාරහ ලං ඹන්න ලං

රළදඵන්දන් ලංනළවළ. ලංඉසය ලං හිටුඳ ලං දදොදයන් ලං රිාරහ ලං ගිඹ ලංක්රභඹ, ලං
ඳසු- 

 
ගරු එඩ්ලඩ් ගුණමව කර මශතළ 
(ரண்நெறகு ட்ட் குவெக) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

ඒ ලංඳළ් තට්  ලංභහධයරුන්ට ලංඹන්න ලංකිඹන්න. ලං 

 
ගරු විජිත මශ ර ක මශතළ 
(ரண்நெறகு றஜற வயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

එ ලං දදොයක් ලං ිකඹන්න. ලං එතදොට ලං ළදඩ් ලං දරදවසියි ලං දන්. ලං ලං
ළභයහ ලං දදක් ලං ිකඹන්න ලං ඕනෆ ලං නළවළ ලං දන්. ලං ුදේ ලං ඒට ලං එච්චය ලං
විඹදේ ලං යන්දන් ලං දභොටද? ලං එ ලං ද ට්ටුක් ලං වන්න. ලං ඒ ලං

ද ට්ටුදන් ලං ඇතුමළු ලං දන්න ලංපුළුන්, ලං ඒ ලං ද ට්ටුදන්භ ලං  ලං එළිඹට ලං
එන්න ලං පුළුන්. ලං එතදොට ලං හට්  ලං වළාදන්න්  ලං ඵළවළ, ලං
තදඵදඹකු්  ලංනළවළ ලංදන්. ලංඑභ ලංනිහ ලංඅහි ලංඅල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලං

විභවේලන ලං දොමිකදභන් ලං  ලං ඉල්ලීභක් ලංයනහ, ලං දේ ලංඅයුරින් ලංළටුප් ලං
ළඩි ලං යරහ ලං ඳවසුේ ලං ඳඹරහ ලං ලක්ිකභ්  ලං යමදී ලං ඒ ලං  ලං ද ට්ටු ලං
වරහ, ලං ඕනෆ ලං නේ ලං ඉදරිඳ ලං ද ට්ටු ලං දඳොඩ්ඩක් ලං ඳශල් ලං යන්න ලං
කිඹරහ. ලංදළන්, ලංට්ටිඹ ලංළඩියි ලංදන්. ලංට්ටිඹ ලංඑන ලං්රභහණඹ ලංළඩි ලංනේ, ලං

ද ට්ටුට ලංදයහ ලංන්න ලංඵළරි ලංතයභට ලංතදඵදඹ ලංනේ ලංඒ ලංද ට්ටු ලංඅයින් ලං
යරහ ලංතහප්ඳඹ ලංඩරහ ලංදරොකු ලංද ට්ටුක් ලංදහරහ ලංභහධයද දීන්ට ලංඒ ලං
වළදභෝභ ලංඡහඹහරඳත ලංයන්න ලංපුළුන් ලංත් ් ඹක් ලංඇික ලංයන්න. ලං

වළඵළයි, ලං දළනට ලං ිකදඵන ලං ්රලසනඹ ලං ඒ ලං දනොදයි. ලං ුණ්ඩුද  ලං
ඇභිකරුන් ලං ේඵන්ධ ලං  ලං ඳරීක්ණ ලං දවෝ ලං ඒ ලං ේඵන්ධ ලං විබහඹන් ලං
වරිඹහහය ලං සිම් ලං න්දන් ලං නළවළ. ලං ඒහ ලං ඳසුට ලං න්න ලං තඵනහ. ලං

ඳසුට ලංළනීභ ලංතුමළින් ලංඅඳක්ඳහතී් ඹ ලංහිළිඵ ලං්රලසනඹක් ලංඅඳට ලංභතුම ලං
දනහ. ලං ඒ ලං දනස ලං ශ ලං යුතුමයි. ලං ඒ ලං දනස ලං යමිකන් ලං අල්රස ලං
දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකභ ලං මීට ලං ඩහ ලං ලක්ිකභ්  ලං

යන්න ලංඕනෆ. ලංඑභ ලංඳනද්  ලංඹේ ලංඹේ ලංම්වේරතහ, ලංඅඩු ලංඳහඩුේ, ලංඹල් ලං
ඳළන ලංගිඹ ලංන්ික ලං ලංිකදඵනහ. ලංඒහ ලංදනස ලංවිඹ ලංයුතුමයි. ලංඒහ ලංනළත ලං
ලක්ිකභ්  ලංතළනට ලංදන ලංු ලංයුතුමයි. ලංකිසිම් ලං තවේඹක් ලංනළවළ, ලංඑටු ලං

ඳවසුේ ලංළඩි ලංයන්න ලංඕනෆ. ලංඳසු ලංගිඹ ලංහරදේ ලංtypewriters ලින් ලං
තභයි ලං  ලං එතළන ලං අලය ලං දල්න ලං ටයුතුම ලං සිමධ ලං වුදණ්. ලං දළන් ලං ඒ ලං
ත් ් ඹ ලං ටික් ලං දනස ලං දරහ ලං ිකදඵනහ. ලං නමු්  ලං තභ්  ලං
ඳවසුේ ලං නළවළ. ලං ඒ ලං නිහ ලං ඳවසුේ ලං ළඩි ලං යන්න ලං ඕනෆ. ලං එටුදී ලං

අධයක් ලං ජනයහල්රිඹ ලං ඳභණක් ලං දනො ලං භසත ලං ුඹතනඹභ ලං
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ලක්ිකභ්  ලංයන්න ලංඕනෆ. ලං එටු ලංනිරධහරින්ට ලංවිදලේ ලංපුණුක් ලංරඵහ ලං

දදන්න ලං ඕනෆ. ලං එටු ලං විභවේලන ලං නිරධහරින් ලං ඩහ්  ලං ලක්ිකභ්  ලං කිරීභ ලං
වහ ලං විදලේ ලං පුහුණු ලං රඵහ ලං දීදේ ලං ඳහඨභහරහ ලං ුද ලං දමල් ලං වඳුන්හ ලං
දදන්න ලං ඕනෆ. ලං ඒහට ලං මුදල් ලං ්රිකඳහදන ලං දන් ලං යන්න ලං ඕනෆ. ලං ඒ ලං
හද භ, ලං ඒ ලං නිරධහරින්ද  ලං දේහ ලං ඇයීදේ ලං ක්රභඹක් ලං ිකදඵන්න ලං

ඕනෆ. ලං ඳරීක්ණ ලං දවොඳින් ලං දභදවඹහ ලං ඒ ලං අඹ ලං ඹේ ලං ඹේ ලං දමල් ලං
දොඹහදන ලංනඩු ලංටයුතුමරට ලංභළදව්  ලංන ලංදොට ලංඒ ලංනිරධහරින් ලං
ඇයීභට ලං රක් ලං කිරීදේ ලං ක්රභඹක් ලං ිකදඵන්න ලං ඕනෆ. ලං ඒ ලං වහ ලං න ලං

අභතය ලංදීභනහ, ලංඅභතය ලංඳවසුේ, ලංදීභනහ ලංරඵහ ලංදදන්න ලංඕනෆ. ලංඑවිට ලං
තභයි ලං නිරධහරින් ලං වධවේඹ්  ලං න්දන්; ලං උනන්ම් ලං න්දන්. ලං එඹ ලං
අනතුමරුදහඹ ලං රැකිඹහක්. ලං ඒ ලං අනතුමරු ලං බිදන, ලං ඒ ලං අභිදඹෝ ලං

ජඹදන ලං ඩහ්  ලං හවේථ ලං ඳරීක්ණ ලං යන්දන් ලං නිසි ලං ඇයීදේ ලං
ක්රිඹහලිඹක් ලංිකබුදණෝ , ලංඒ ලංඅඹට ලංඹේ ලංවික ලංරඵහ ලංදීභක් ලංදශෝ , ලං
දේඹ ලං ඇයීභට ලං රක් ලං දශෝ  ලං ඳභණයි. ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං

දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකභ ලං ලක්ිකභ්  ලං යනහ ලං කි හභ, ලං
අධයක් ලං ජනයහල්ද  ලං ළටුප් ලං ළඩි ලං කිරීභ ලං ඳභණක් ලං සිම් ලං විඹ ලං යුතුම ලං
නළවළ. ලංභසත ලංුඹතනඹභ ලංලක්ිකභ්  ලංවිඹ ලංයුතුමයි. ලං1න ලංදඹෝජනහ ලං
භඟින් ලං ඔඵතුමභන්රහ ලං ඉදරිඳ්  ලං ය ලං ිකදඵනහ, ලං අධයක් ලං

ජනයහල්තුමමිකඹද  ලං නමිකන්භ ලං ළටුප් ලං වහ ලං දීභනහ ලං ළඩි ලං කිරීභක්. ලං භහ ලං
ටුතනහ, ලං එඹ ලං දන්න ලං ඕනෆ ලං එදවභ ලං දනොදයි ලං කිඹහ. ලං ඳනද්  ලං
ිකදඵන්දන් ලං අධයක් ලං ජනයහල්යඹහද  ලං ළටුප් ලං ඳහවේලිදේන්තුම ලං

විසින් ලංතීයණඹ ලංයන්න ලංඕනෆ ලංකිඹරහයි. ලංඒ ලං මික, ලං "දල්රුක්ෂි ලංඩඹස ලං
වික්රභසිාව" ලං කිඹන ලං අධයක් ලං ජනයහල්රිඹද  ලං නභට ලං දනො ලං
"අධයක් ලංජනයහල්" ලංකිඹන ලංතනතුමදයටු ලංළටුඳ ලංවහ ලංදීභනහ ලංළඩි ලංමභ ලං

තභයි ලං විඹ ලං යුතුම ලං න්දන්. ලං නමු්  ලං ඔඵතුමභන්රහ ලං දනළවි්  ලං ිකදඵන ලං
දඹෝජනහ ලංිකදඵන්දන් ලංනිලසචිත ලං එභ ලංනභටයි. ලංඑදවභ ලං දනොදයි ලං
යන්න ලංඕනෆ. ලංවුරු ලංඒ ලං ධුයඹට ලං ඳ්  ලංවුණ් , ලං ඒ ලං ඳ්  ලංන ලංඕනෆභ ලං

පුරුඹකුට ලංදවෝ ලංහන්තහට ලංඒ ලංරළබීේ ලංරළබිඹ ලංයුතුමයි; ලංඒ ලංලක්ිකඹ ලං
රළබිඹ ලං යුතුමයි. ලං ඒ ලං තනතුමය ලං විතයක්භ ලං දනො, ලං ඒ ලං තනතුමයට් , ලං ඒ ලං වහ ලං
භහන ලංඅදනකු්  ලංසිඹලු ලංතනතුමරුරට්  ලංලක්ිකභ්  ලං මදේ ලංදීභනහ ලං

රඵහ ලං දීභක් ලං සිමධ ලං විඹ ලං යුතුමයි. ලං භසත ලං ලදඹන් ලං මුළු ලං ුඹතනඹභ ලං
ලක්ිකභ්  ලංවිඹ ලංයුතුමඹ ලංකිඹන ලංහයණඹ ලංභහ ලංභතක් ලංයනහ. ලං 

මරහනහරඪ ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංදේ ලංසහධීන ලංදොමිකන් ලංබහ ලං
අතය ලංිකදඵන ලංත්  ලං්රධහන ලංළද් භ ලංඑක් ලංතභයි, ලංවිණන ලංදේහ ලං

දොමිකන් ලං බහ. ලං එභ ලං දොමිකභ ලං ක්රිඹහ් භ ලං න්න ලංනේ ලං ජහික ලං
විණන ලංඳන්  ලං දටුේඳත ලංේභත ලංන්න ලංඕනෆ. ලංජහික ලං විණන ලං
ඳන්  ලංදටුේඳත ලංඳසු ලංගිඹ ලංදසර ලංේඳහදනඹ ලංවුණහ. ලංඑඹ ලංඉතහභ ලං

ලක්ිකභ්  ලං ඳන්  ලං දටුේඳතක්. ලං යජදේ ලං ඹේකිසි ලං නිරධහරිදඹකු ලං
ඹේකිසි ලංනහසිකඹක්, ලංාචහක් ලංශහභ ලං ඒ ලංවිණන ලංඳනත අනු ලංඒ ලං
නිරධහරිඹහදන් ලං දඳෞමලි ලංඑඹ ලංඅඹ ලංය ලං ළනීදේ ලං වළකිඹහක් ලං

ිකදඵනහ. ලං අද ලං ඒ ලං ඳන්  ලං දටුේඳතට ලං දභොක්ද ලං දරහ ලං
ිකදඵන්දන්? ලං අද ලං එඹ ලං ඳසට ලං ඹනහ. ලං වළඵළයි ලං ඔඵතුමභන්රහ ලං
දඳොදයොන්ම් ලං වුණහ, ලං දන ලං 100 ලං ළඩටවදන්දී්  ලං දඳොදයොන්ම් ලං වුණහ, ලං

ජහික ලංවිණන ලංඳන්  ලංදටුේඳත ලංදන ලං100 ලංඇතුමශත ලංදදනනහ ලං
කිඹහ. ලං නමු්  ලං අද ලං න ලං විට ලං අවුරුමදකු්  ලං භහ ලං නඹක් ලං ගිටුන් ලං
ිකබුණ් , ලං අද ලං න ලංල් ලං එඹ ලං ේභත ලංය ලංනළවළ. ලං ජහික ලං විණන ලං
ඳන්  ලං දටුේඳත ලං ඳයක්කු ලං න්දන් ලං ඇයි? ලං ඉතහ ලං ඳළවළදලි ලං අහි ලං

දන්නහ, ලං යජදේ ලං භවය ලං ඇභිකරුන් ලං එඹට ලං ළභළික ලං නළික ලං ඵ. ලං
වළදභෝභ ලං දනොදයි, ලං නිරධහරින්දන් ලං ඹේ ලං ණ්ඩහඹභක් ලං එඹට ලං
ළභළික ලංනළවළ. ලංඇයි ලං ඒ? ලං  ලං විණනඹ ලංකිරීදභන් ලංඳසු ලං දඬුේ ලංරඵහ ලං

දීදේ ලං ඵරඹකු්  ලං එඹට ලං රළදඵනහ. ලං විණහධිඳිකයඹහද  ලං ව ලං
විණහධිඳික ලං දදඳහවේතදේන්තුමද , ලං විණන ලං දේහ ලං දොමිකන් 
බහද  ලංඵරඹ ලංලක්ිකභ්  ලංනහ. ලංනමු්  ලංඔඵතුමභන්රහ ලං එඹ ලංේභත ලං

යන්දන් ලං නළවළ. ලං එඹ ලං ඳසට ලං දහරහ ලං ිකදඵනහ. ලං අද ලං විණන ලං
නිරධහරින්ට ලං සිමධ ලං දරහ ලං ිකදඵනහ ලං ඳහයල් ලං හදන් ලං ගිටුන් ලං
උමදකෝණඹ ලංයන්න. ලංඇයි ලංඑදේ ලං උමදකෝණඹ ලංයන්දන්? ලං ඒ, ලං

ජහික ලංවිණන ලංඳනත ලක්ිකභ්  ලංයන්නයි. ලං දළන් ලංවිණන ලංදේහ ලං
දොමිකන් ලංබහ ලංිකදඵනහ. ලංඒ ලංදොමිකභ ලංඳ්  ලංයරහ ලංිකදඵනහ. ලං
අහි ලංඅද ලංඑටු ලංළටුප් ලං ද ලං ළඩි ලංයනහ; ලං දීභනහ ලං ව ලං ළටුප් ලං ද ලංදදනහ. ලං

වළඵළයි, ලං ඒ ලං දොමිකභ ලං ක්රිඹහ් භ ලං  ලංනළවළ. ලං දොමිකභ ලංක්රිඹහ් භ ලං

න්න ලංනීිකඹක් ලංනළවළ. ලංඳන්  ලංදටුේඳත ේභත ලංදරහ ලංනළවළ. ලංඒ ලං
දොමිකභට ලංනිරධහරින් ලං ඳ්  ලංයරහ, ලං හභහජිඹන් ලංඳ්  ලංයරහ ලං ඒ ලං
අඹට ලං අඳයහදම ලං ළටුප් ලං දදනහ; ලං දීභනහ ලං දදනහ; ලං හවන ලං දදනහ. ලං
වළඵළයි ලංඒ ලංඅඹට ලංක්රිඹහ් භ ලංන්න ලංනීිකඹක් ලංනළවළ. ලංඒ ලංදොමිකභට ලං

නිසි ලංඳරිද ලංක්රිඹහ් භ ලංන්න ලංනේ ලංවහභ ලංඒ ලංඳනත ලංක්රිඹහ් භ න්න ලං
ඕනෆ. ලංඑදවභ ලංනළ් නේ, ලංඉසය ලංදරහභ ලංවිණනඹ ලංන්න ලංපුළුන් ලං
දොතළනද? 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං ඔඵතුමභහද  ලං ථහට ලං නිඹමිකත ලං හරඹ ලං
අහනයි. ලං 

 
ගරු විජිත මශ ර ක මශතළ 
(ரண்நெறகு றஜற வயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඉසය ලං දරහභ, ලං එභ ලං දොමිකදේ ලං ක්රිඹහහරි් ඹ ලං

ේඵන්ධදඹන් ලං විණන ලං ඳරීක්ණඹක් ලං ඉල්රන්න ලං පුළුන්. ලං ඇයි ලං
ඒ? ලංඒ, ලංදොමිකදේ ලංඅඹට ලංළටුප් ලංදීරහ ලංිකබුණ් ; ලංදීභනහ ලංදීරහ ලංිකබුණ්  ලං
යපු ලංදදඹක් ලංනළික ලංනිහයි. ලංනීිකඹක් ලංනළවළ, ලංඳනතක් ලංනළවළ. ලංඒ ලංනිහ ලං

ඳශමුන ලංවිණන ලංහවේතහ ලංදොමිකභ ලංේඵන්ධදඹන් ලංඑනහ. ලංඑඹ ලං
ශක්න්න ලංනේ ලංඒ ලංඳන්  ලංදටුේඳත වහභ ලංේභත ලංයත ලංයුතුම ලං
නහ. ලං ේභත ලං යරහ ලං එඹ ලං ක්රිඹහ් භ ලං ශ ලං යුතුම ලං නහ. ලං ඒ ලං
අවේථදඹන් ලං් තහභ, ලංඒ ලංසහධීන ලංදොමිකන් ලංබහ ලංලක්ිකභ්  ලංකිරීභට ලං

ඔඵතුමභන්රහ ලං දවන ලං න ලං ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාදලෝධනඹ ලං
ේභත ලං ශහට ලං විතයක් ලං භද. ලං එඹට ලං අලය ලං යන ලං ්රහදඹෝගි ලං
භළදව්  ලං මභ ලං යන්න්  ලං ඕනෆ. ලං විදලේදඹන් ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං

දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහ ව ලං විණන ලං දේහ ලං
දොමිකන් ලංබහ ලංක්රිඹහ් භ ලංයන්න, ලංඵරහ් භ ලංයන්න ලංවහභ ලං
හිඹය ලං ත ලං යුතුමයි ලං කිඹන ලං සථහයඹ ලං වන් ලං යමිකන් ලං භහ ලං නතය ලං

නහ. 

 
[අ.බහ. ලං4.29] 
 

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ (වමළජ වවිබ ගෆන්වීම් ශළ 
සුබවළධන  නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு ஞ்ஜன் ரரக்க - ெநக லுவூட்டல் ற்நம் 

னன்நெரற தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 

මරහනහරඪ ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංඅල්රස ලංදවෝ ලං දූණ ලංදචෝදනහ ලං
විභවේලන ලංදොමිකන් ලංබහද  ලංඅධයක් ලංජනයහල්රිඹද  ලංළටුප් ලංව ලං

දීභනහ ලං ්රිකදලෝධනඹ ලංකිරීභ ලංවහ ලං ේඵන්ධ ලංදඹෝජනහ ලං දනුදන් ලං
ථහ ලංකිරීභ, ලංඒ ලංවිඹඹ ලංළන ලංථහ ලංකිරීභ ලංභද  ලංයුතුමභක්ඹ ලංකිඹහ ලංභහ ලං
සිතනහ. ලං ලං ලං ලං 

2015 ජනහරි ලං08න ලංදහ ලංරක් ලංවළටදදවභහයක් ලංඳභණ ලංන ලං
ජනතහදන් ලංරළබුණු ලංඒ ලංඓිකවහසි ලංජඹග්රවණදේදී ලංඅදප් ලංමලි ලං
ද් භහ ලං වුදණ්, ලං දේ ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං

දොමිකන් ලංබහට ලංඅලු්  ලංඅධයක් ලංජනයහල්රිඹක් ලංඳ්  ලංකිරීභ, ලංදේ ලං ලං
සහධීන ලංදොමිකන් ලංබහ ලංවහ ලංන ලංබහඳිකරු ලංඳ්  ලංයරහ, ලංඒහ ලං
ලක්ිකභ්  ලං කිරීභ ලං  ලං ව ලං  ලං දේ ලං යට ලං විනහල ලං යපු ලං දවොරු ලං ටි, ලං භා ලං

දොල්රරුන් ලං ටි, ලං අඳයහධරුන් ලං ටි ලං අල්රහ ලං  ලං එභ ලං දමඳශ ලං
ජනතුම ලංයනහඹ ලංකිඹන ලං හයණහයි. ලං අදප් ලං ්රධහන ලං ටන් ලං ඳහඨඹ ලං
වුදණ් ලං ඒයි. ලං ඒ ලං නිහ ලං අහි ලං ඒට ලං ඵළී  ලං සිටිනහ. ලං දේ ලං කිසිභ ලං
දඩඹභක්, ලං ඳළිළනීභක් ලං දනො ලං තනියභ ලං ඡන්ද ලං දඳොදයොන්ම්ක් ලං

ඉසට ලං කිරීභක් ලං විතයයි ලං කිඹන ලං එ්  ලං මුලින්භ ලං භතක් ලං යන්න ලං
ළභළිකයි. 
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ඳහවේලිදේන්තුම 

මරහනහරඪ ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංඳසු ලංගිඹ ලංයජඹන් ලංඵරඹට ලංුද  ලං
දූණඹ ලංහිටු ලං දකිනහ ලංකිඹහයි. ලංඳසු ලංගිඹ ලං යජඹන් ලංද දහරදී ලංකිඹහ ලං
සිටිදේ, ලං දඳොදශොද  ලං අත ලං තඵහ ලං දවුයමිකන් ලං කිඹහ ලං සිටිදේ, ලං

අනිහවේඹදඹන්භ ලංදේ ලංදූෂිතඹන් ලංදෝල්දෂේස ලංහිට්ටනිඹට ලංදනළවි්  ලං
එල්රහ ලංවනහ; ලංසිඹලුභ ලංනඩු ලංවරිඹට ලංයනහ; ලංදේ ලංමුදල් ලංජනතුම ලං
යනහ; ලං ඒහට ලං අදහශ ලං ඉඩේ ලං වහ ලං සිඹලු ලං දමඳශ ලං යහජ ලං න්ත ලං

යනහ ලංකිඹහයි. ලංඒ ලංවිධිඹට ලංතභයි ලංඔවුන් ලංදඳොදයොන්ම් ලංවුදණ්. ලං 

නමු්  ලං භට ලං භතයි, ලං රු ලං චේහි ලං යණ ලං ඇභිකයඹහ ලං එක් ලං
අසථහ ලං කිඹපු ලං ථහක්. ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං යජඹන් ලං දේ ලං දූෂිතඹන් ලං
අල්රනහ ලංකිඹහ ලංදශේ ලංකුභක්ද ලංකිඹන ලංඑ ලංළන ලංඑතුමභහ ලංදඵොදවොභ ලං

ඳළවළදලි ලං කි හ. ලං අනුරහ ලං විදයහරඹට ලං තභ ලං දරුන් ලං ඇතුමශ්  ලං ය ලං
ළනීභට ලංගිඹ ලංභ හිඹන්දන් ලංඑභ ලංවිම්වදල් ලංවිම්වල්ඳිකනිඹ ලංයක් ලංද්  ලං
දඵොන ලංපීරිසි ලංදෝප්ඳ ලංට්ටරඹක් ලංරඵහ ලං් තහඹ ලංකිඹහ ලංඇඹ ලංඅ්  ලං

අඩාගුට ලං ළනීභ ලං වළය ලං දඳදනන, ලං දළදනන ලං දවොදයකු ලං අල්රක් ලං
් තහඹ ලං කිඹහ ලං අ් අඩාගුට ලං න්න ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං යජඹන්රට ලං ඵළරි ලං
වුණහ. ලං දේ ලං තභයි, ලං ඉිකවහදේ ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං

විභවේලන ලංදොමිකදේ ලංහවේඹ ලංබහයඹ ලංදරහ ලංිකබුදණ් ලං. ලං 

අදප් ලං ජවිදඳ ලං ඳක්ඹට ලං දේ ලං අසථහද  ලං credit එ ලං ඹන්නභ ලං
ඕනෆ. ලං න්ත ලංභයසිාව, ලං අනුය ලං දහනහඹ, ලං සුනිල් ලංවඳුන්දන් ික ලං
ව ලං විජිත ලං දවේය්  ලං කිඹන ලං දේ ලං අඹ ලං තභයි ලං ළඩිපුයභ ලං අල්රස ලං දවෝ ලං

දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකභට ලං ගිටුල්රහ ලං ඇන්ට් ලං හවේඩ් ලං
සිමධිඹ ලංළන, ලංදරෝ ලංදවොරු ලංළන ලංරුණු ලංඉදරිඳ්  ලංදශේ. ලංදෝටි ලං
ණන් ලං ් ේ-ඵළයේ ලං ිකදඵන ලං ෂයිල් ලං වාරහ ලං ිකබුණහ. ලං දේ ලං
ඳහවේලිදේන්තුමට ලංභවය ලංවිට ලංකුලී ලං යථලින් ලංඳළමිකණි ලංඅඹ ලං අද ලංනළ  ලං

අයදන ලං ිකදඵනහ; ලං chopper අයදන ලං ිකදඵනහ; ලං ගුන් ලං ඹහනහ ලං
පුහුණු ලංයන ලංඳහල්ර ලංඅයිිකහයඹන් ලං දරහ ලං ිකදඵනහ. ලං ඔවුන්ට ලං
ඩුඵහයිර ලං දල් ලං ිකදඵනහ; ලං ඕසදේලිඹහද  ලං ඇඳල් ලං තුම ලං

ිකදඵනහ. ලංහභහනය ලංරැකිඹහර ලංනියුතුම ලංදරහ ලංදේ ලංඳහවේලිදේන්තුමට ලං
ඳළමිකණි ලංහිරික් ලංතභයි ලංඅද ලංඒ ලංවිධිඹට ලංධන්  ලංවුණු ලංහිරික් ලංඵට ලංඳ්  ලං
දරහ ලං ිකදඵන්දන්. ලං අද ලං ිකදඵන ලං ත් ් ඹ ලං ඒයි. ලං දේහ ලං ළන ලං

දොඹන්න ලං තභයි ලං අහි ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං
දොමිකභ ලං දේ ලං හද  ලං ඵර්  ලං දශේ. ලං දේ ලං ජනතහද  ලං
අභිරහඹක් ලං කිඹහයි ලං භභ ලං කිඹන්දන්. ලං ජනතහ ලං ඵරහදන ලං සිටිදේ ලං

දභළනි ලං ලක්ිකභ්  ලං ජනයහල්රිඹක් ලං දභභ ලං දොමිකභට ලං ඳ්  ලං දයි ලං
කිඹහයි. ලංභභ ලංදල්රුක්ෂි ලංවික්රභසිාවට ලං'ඹඩ ලංළවළනිඹ' ලංකි හඹ ලංකිඹහ ලං
අය ලං හසුදම ලං භව් භඹහ ලං භට ලං දචෝදනහ ලංශහ. ලංභභ ලංතභ ලංඒ ලංථහ ලං

කිඹනහ. ලංභභ ලංඒ ලංථහ ලංඉල්රහ ලංඅස ලංය ලංන්දන් ලංනළවළ. ලංදභළනි ලං
අධයක් ලංජනයහල්රිඹක් ලංඉිකවහදේ ලංදහ්  ලංඅල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලං
දචෝදනහ ලංවිභවේලන ලං ලංදොමිකදේ ලංඅධයක් ලංජනයහල්රිඹ ලංවිධිඹට ලංඳ්  ලං
දරහ ලං ිකබුදණ් ලං නළවළ. ලං අය ලං ඇන්ට් ලං හවේඩ් ලං සිමධිඹට ලං ේඵන්ධ ලං

බහඳිකරුන්, ලං ටුටපු ලං නීිකඳික ලං ඳහලිත ලං ්රනහන්ම් ලං ළනි ලං අඹ ලං
අ් අඩාගුට ලංන්න ලංදොන්ද ලංඳණ ලංිකබුදණ් ලංඑතුමමිකඹට ලංවිතයයි. ලංභවහ ලං
දරොකු ලංළබිනට් ලංඇභිකරුන් ලංඅ් අඩාගුට ලංන්නට ලංදොන්ද ලංඳණ ලං

ිකබුදණ් ලංඑතුමමිකඹට ලං විතයයි. ලංළවළනිඹක් ලංදරහ්  ලංඇඹට ලං ඒ ලං ලක්ිකඹ ලං
ිකබුණහ. 

මරහනහරඪ ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංඅහි ලංඳසු ලංගිඹ ලංහරදේ ලංටුල්ටන් ලං
දවෝටරදේ ලං ිකබුණු ලං ඵෆන් ලං කී ලං මන් ලං භව් භඹහද  ලං meeting එට ලං

ේඵන්ධ ලං වුණහ. ලං එතුමභහ ලං දඵොදවොභ ලං ඳළවළදලි ලං කි හ, ලං "රාහද  ලං
දමලඳහරනදේ ලං හන්තහ ලං වබහගි් ඹ ලං ඉතහභ ලං අඩු ලං ම ලං ිකදඵනහ. ලං
හන්තහන් ලංඉදරිඹට ලංඑන්න ලංඕනෆ. ලංහන්තහන් ලංනහඹ් ඹට ලංඳ්  ලං

දන්න ලංඕනෆ"ඹ ලංකිඹහ. ලංඇ් දතන්භ ලංහන්තහන් ලංමය් ඹට ලංඳ්  ලංම ලං
ිකදඵන ලං  ලංදේ ලං හරදේ ලං දභභ ලං හන්තහ ලං මයරිඹක් ලං වළටිඹට ලං
ඉසයවට ලං ඇවිල්රහ ලං ිකදඵනහ. ලං ඒ ලං හද භ ලං අදනක් ලං හන්තහන් ලං

ළන්  ලංභභ ලංචනඹක් ලංකිඹන්න ලංඕනෆ. ලංඉතහභ ලංදවො, ලංඍජු ලංඒ ලංහද භ ලං
දොන්ද ලං ඳණ ලං නළික ලං විනිසුරුයඹන්ට ලංනළික ලං ලක්ිකභ්  ලං දොන්දක් ලං
ිකබුණු ලංඳමමිකණී ලංඑන්. ලංයණ ලංගුණිකර ලංවිනිසුරුරිඹට්  ලංභභ ලංදේ ලං

අසථහද දී ලං භද  ලං දෞයඹ ලං පුද ලං යන්න ලං ළභළිකයි. ලං ඒ ලං හද භ ලං

රාහ ලං ජඹය් න ලං කිඹන ලං විනිසුරුරිඹට්  ලං භභ ලං භද  ලං ටු ලං නභහ ලං
ුචහය ලං යන්න ලං ළභළිකයි. ලං නමු්  ලං දේ ලං ජනයහල්රිඹ ලං දභච්චය ලං
භවන්සි ලං දරහ ලං දවොරුන් ලං අල්රහ ලං නීිකඹ ලං ඉදරිඹට ලං දනිච්චහභ ලං
ඉන්න ලං  ලං භවය ලං විනිසුරුරු ලං දභොද ලං  ලං යන්දන්? ලං ඒ ලං අඹට ලං ඇඳ ලං

දදනහ; ලං භව ලං රෑ ලං ඇඳ ලං දදනහ; ලං භවයවිට ලං දඳෝඹ ලං දසරට ලං ඇඳ ලං
දදනහ. ලං භව ලං රෑ ලං ගිටුන් ලං chamber එදක්ද ලං වමු ලං වුණහභ ලං ඇඳ ලං ම්න් ලං
අසථහ ලං ිකදඵනහ. ලං දේහ ලං තභයි ලං රාහද  ලං  ලං ජනතහ ලං දළනන්න ලං ලං

ඕනෆ. ලං දේ ලං අවදන ලං ඉන්න ලං රාහද  ලං ජනතහට ලං භහ ලං කිඹහ ලං
සිටිනහ, ලං දේ ලං දවොරුන්ට ලං විරුමධ ලං අහි ලං ටන් ලං යන්න ලං ඹමදී ලං
ළඩිදඹන්භ ලංෆ ලංවන්දන්, ලංළඩිදඹන්භ ලංදක්න්ික ලංඹන්දන් ලංදභොක් ලං

දවෝ ලංදවොයභට ලංේඵන්ධ ලංඅඹ ලංඵ. ලංභට ලංඉසදල්රහ ලංථහ ලංශ ලං
භවය ලං භන්ත්රීරු ලං ථහ ලං යමදී, ලං දවොරු ලං ටි ලං ඒ ලං ළන ලං දඵොදවොභ ලං
දක්න්ිකදඹන් ලං ලංෆ ලංවනහ ලංභභ ලංදළක්හ. 

අදප් ලං රු ලං ඵන්ම්ර ලං ගුණවේධන ලං භන්ත්රීතුමභහ ලං ලං දභතළන ලං සිටිදේ ලං
නළික ලං වුණ්  ලං භහ ලං එතුමභහට ලං දේ ලං අසථහද දී ලං දඵොදවොභ ලං ්රලාහ ලං
යන්නට ලං ළභිකයි. ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං
දොමිකභට ලං එතුමභහ ලං හිළිඵ ලං දචෝදනහක් ලං ුහ. ලං එතදොට ලං

දභොක්ද ලං එතුමභහ ලං දශේ? ලං ඍජු ලං -දඵොදවොභ ලං දලින්- ලං ලං
භන්ත්රීයදඹක් ලං වළටිඹ ලංට ලං එතුමභහ ලං අල්රස ලං  ලංදවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං
විභවේලන ලං දොමිකභට ලං ගිටුන් ලං කි හ, ලං " ලං දභන්න ලං භට ලං විරුමධ ලං
දචෝදනහක් ලංිකදඵනහ. ලංභද  ලංඳරීක්ණඹ ලංඉක්භන් ලංයන්න. ලංභද  ලං ලං

ඳරීක්ණඹ ලං ඉදරිඹට ලං දනිඹන්නට ලං භද  ලං පවේණ ලං වදඹෝඹ ලං
දදනහ. ලං භභ ලං දහද ලං එන්න ලං ඕනෆ? ලං භට ලං ඉක්භන් ලං දන ලං දදන්න. ලං
භදන් ලං ඕනෆ ලං ලිහි ලං දල්න ලං දභොනහද?" ලං කිඹහ. ලං එතුමභහද  ලං

ඳරීක්ණඹ ලං ඉක්භන් ලං ය ලං ඳ් හදන ලං ඹන්න ලං කිඹහ ලං දල්රුක්ෂි ලං
වික්රභසිාව ලං භළිකනිඹට ලං හද භ ලං අල්රස ලං දවෝ ලං ම්ණ ලං දචෝදනහ ලං
විභවේලන ලංදොමිකභට ලංඑතුමභහද  ලංපවේණ ලංවදඹෝඹ ලංදදන්න ලංඑතුමභහ ලං

ඉදරිඳ්  ලංවුණහ. ලංඑදවභ ලංතභයි ලංඑතුමභහ ලංළඩ ලංදශේ. ලංනමු්  ලංඅදනක් ලංඅඹ ලං
දභොනහද ලං දශේ? ලං තභන්ට ලං දචෝදනහ ලං එමදී ලං එතළන ලං උමදකෝණ ලං
ඳළළ් වුහ; ලං එතළන ලං ෆ ලං ළහුහ. ලං එතදොට ලං දඳොම් ලං විඳක්ඹ ලං ඹයි ලං

කිඹහ ලංන්නහ ලංඅඹද  ලං ලංභත ලංදදක් ලංිකදඵනහ. ලං ලංඵන්ම්ර ලංගුණවේධන ලං
භන්ත්රීතුමභහ ලං කිඹනහ, ලං "අල්රස ලං දවෝ ලං  ලං ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං
දොමිකභ ලං ලංිකදඵන ලංභද  ලං ලංඳරීක්ණඹ ලංඉක්භන් ලංයන්නඹ" ලංකිඹහ. ලං ලං

ත්  ලංභවරු ලංකිඹනහ, ලං "අඳට ලංඳරීක්ණ ලංිකේදඵෝ  ලංඑදවභ ලං  ලංඅහි ලං
දේ ලංඉසයව ලංජවුන් ලංනටනහ; ලංඋමදකෝණ ලංිකඹනහ" ලංකිඹහ. ලං 

ඳසු ලංගිඹ ලංහරදේ ලං ලංඵහරඳටඵළඳි ලංභව් භඹහ ලංඅල්රස ලං  ලංදවෝ ලංදූණ ලං
දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහද  ලං බහඳික ලං දරහ ලං සිටිඹහ. ලං

ඵහරඳටඵළඳි ලංභව් භඹහ ලංබහඳික ලංදරහ ලංසිටිඹදී ලංදභොද ලංවුදණ්? ලංදේ ලං
ඳහවේලිදේන්තුමද  ලං සිටින ලං භන්ත්රීයඹකුට ලං විරුමධ ලං දචෝදනහක් ලං
ුහ. ලං ඒ ලං භන්ත්රීයඹහ ලං දළන් ලං දේ ලං බහද  ලං නළවළ. ලං දභොක්ද ලං ඒ ලං
භන්ත්රීයඹහට ලං විරුමධ ලං ිකබුණු ලං දචෝදනහ? ලං  ලං 2002-2006 ලං හරඹ ලං

ඇතුමශත ලංතභන්ද  ලං් ේ ලංඵළයේ ලංඉදරිඳ්  ලංදශේ ලංනළවළ ලංකිඹන ලං
දචෝදනහ. ලං එතදොට ලං දභොක්ද ලං වුදණ් ලං මරහනහරඪ ලං රු ලං
භන්ත්රීතුමභනි? ලංඑතුමභහට ලංදොමිකභන් ලංඑන්න ලංකිඹන ලංදදේ ලංවරිඹටභ ලං

එතුමභහට ලං නදඹක් ලං වනහ. ලං එතුමභහ ලං medical certificate එක් ලං
එනහ, ලං "භට ලංනදඹක් ලංළහුහ" ලංකිඹහ. ලං ඊට ලං ඳසදේ, ලංඑන්න ලංකිඹන ලං
අදනක් ලං දදේ ලං එතුමභහට ලංඳරහ ලං දඳොශ ලංදඟක් ලංවනහ. ලං එදහට ලංඑතුමභහ ලං

කිඹනහ, ලං "භට ලං ඳරහ ලං දඳොශ ලංදඟක් ලං ළහුහ. ලං දභන්න ලං medical 
certificate එ" ලංකිඹහ. ලංඊට ලංඳසදේ ලංඅදනක් ලංදදේ ලංඑන්න ලංකි හභ ලං
එදහට ලංඑතුමභහට ලංකුණටුදක් ලංවනහ. ලංදභදවභ ලංතභයි ලංඒ ලංහරදේ ලං

ඵහරඳටඵළඳි ලං භව් භඹහ ලං ඹටද්  ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං
විභවේලන ලංදොමිකභ ලංටයුතුම ලංසිමධ ලංවුදණ්. ලං 

අදප් ලංුණ්ඩු ලංහරදේ ලං එදවභ ලං වුදණ් ලංනළවළ. ලංඅදප් ලංුණ්ඩු ලං
හරදේ ලංදඳොම් ලංවිඳක්ඹ ලංදචෝදනහ ලංයන්දන් ලංදවොරුන් ලංළඩිදඹන් ලං

අල්රනහඹ ලං කිඹහයි. ලං දඳොම් ලං විඳක්දේ ලං භන්ත්රීරු ලං කිඹන ලං දදඹක් ලං
තභයි, ලං"ඔන්චිල්රහ ලංඒ ලංඳළ් තට ලංඹළ හභ ලංුදඹ්  ලංදේ ලංඳළ් තට්  ලං
එනහ" ලංකිඹන ලංඑ. ලංමරහනහරඪ ලංරු ලංභන්ත්රිතුමභනි, ලංඅහි ලංදහ්  ලං

799 800 

[රු ලංයන්ජන් ලංයහභනහඹ ලංභවතහ] 



2016 ළප්තළේඵවේ ලං21 ලං 

ඵරදඹන් ලංඔළු ලංඋම්ේභහ ලංන්දන් ලංනළවළ. ලංඵරඹ ලංදහහලි ලංනළවළ. ලං

මීට ලං ඩහ ලං ඵරේඳන්න, ලං යුමධඹ ලං නිභහ ලං ශහඹ ලං කි  ලං ඒ ලං භවහ ලං
විරුහ්  ලංඅවුරුම් ලංදදට ලංඉසදල්රහ ලංරාහද  ලංජනතහ ලංදදය ලං
ඹළ හ, ලංඔහු ලංව ලංඔහු ලංදට් ලංඉන්න ලංඅඹ ලංදොයේ ලංශහඹ ලංකිඹහ. ලංඑභ ලං
නිහ ලංඅඳ ලංඳ  ලංදශෝ  ලං-අඳ ලංදොයේ ලංදශෝ - ලංදේහ ලංඅහදන ලං

ඉන්න ලංජනතහ ලංඅහි ලංදදය ලංඹන ලංද්  ලංළඩි ලංඈත ලංනළවළ. ලංඑභ ලං
නිහ ලං අල්රස ලං  ලංදවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහද  ලං
ජනයහල්රිඹ ලං දහ්  ලං දදය ලං ඹන්න ලං එඳහ; ලං දේ ලං දොමිකභ ලං

අවේභණය ලංයන්න ලංඑඳහඹ ලංකිඹන ලංඉල්ලීභයි ලං ලංභභ ලං ලංදඳොම් ලංවිඳක්දේ ලං
භන්ත්රීරුන්දන් ලං ඉල්රහ ලං සිටින්දන්. ලං දභොද, ලං දේ ලං දොමිකභ ලං
ලක්ිකභ්  ලං යන්න, ලං ලක්ිකභ්  ලං යන්න ලං දොයේ ලං යන්න ලං

ඵරහදන ලංඉන්න ලංඅඹ ලං-දළන් ලංදේ ලං ලංset දරහ ලංඉන්නහ ලංදන් ලංදොයේ ලං
යන්න- ලං ඳහ ලං බඹ ලං දනහ. ලංඒ ලංඅඹ ලංබඹ ලංදනහ, ලං "අඳ ලං දොයේ ලං
දශෝ  ලං අඳට්  ලං දේ ලං හ ලංද භ ලං වළභ ලං දහභ ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං

දචෝදනහ ලං විභවේලන ලංදොමිකභට ලං ඹන්න ලංදයි; ලං අඳට ලංFCID ඹන්න ලං
දයි; ලං විජඹ ලං කුභහයතුමා ලං භව් භඹහ ලං 'ජඹ ලං අඳටයි' ලං චිත්රඳටදේ යඟ ලං
ඳෆහ ලංහද  ලංඅඳට ලංභහාචු ලං දහදන ලංඹන්න ලංදයි" ලංකිඹහ. ලංඑභ ලංනිහ ලංඒ ලං
අඹ ලං අවධවේඹ්  ලං යන්නට ලං දේ ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං

විභවේලන ලං දොමිකභ ලං ලක්ිකභ්  ලං යන්න, ලං දේ ලං බහඳිකතුමමිකඹද  ලං
ළටුප් ලංළඩි ලංයන්න, ලංදේ ලංඅඹට ලංදළඩි ලංුයක්හක් ලංදදන්න ලංටයුතුම ලං
යන්න ලං ඕනෆ. ලං ඒ ලං දොමිකන් ලං බහ ලං ලක්ිකභ්  ලං යන්න ලං අලය ලං

්රිකඳහදන ලං දීරහ, ලං recording facilities දීරහ, ලං දීභනහ ලං දීරහ, ලං දභභ ලං
දොඩනළඟිල්ර ලං ත්  ලං දරොකු ලං ය ලං ඉඩ ලං ඳවසුේ ලං දීරහ ලං ලක්ිකභ්  ලං
යන්න ලංකිඹහ ලංභභ ලංකිඹනහ. ලං 

දේ ලං යට ලං දේයහ ලං න්න ලං නේ, ලං ඉසයවට ලං දවොයේ ලං යන්න ලං
ඉන්න ලං අඹ ලං අවධවේඹ්  ලං දන්න ලං දේ ලං ුඹතන ලං ලක්ිකභ්  ලං
යන්න ලං ඕනෆ. ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං හරදේ ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං

විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහද  ලං ටුටපු ලං බහඳිකයඹහට්  ලං දේමපී ලං
එදන් ලං ඳළමිකණිල්රක් ලං දළේභහ, ලං "දටොදඹොටහ ලං දොදයොල්රහ" ලං
හවනඹක් ලංරඵහ ලං් තහ ලංකිඹරහ. ලංදභදවභයි, ලංඒ ලංදොමිකන් ලංබහද  ලං

ටුටපු ලංබහඳිකරුන්ට ලංදචෝදනහ ලංනළඟුදණ්. ලං දළන් ලංදේ ලංඅඹ ලංකිඹනහ, ලං
අහි ලංඅදනක් ලංඅඹ ලංදඩඹේ ලංයනහලු; ලංදඳොම් ලංවිඳක්දේ ලංඅඹ ලංදඩඹේ ලං
යනහලු. ලංඒට ලංකිඹන්න ලංිකදඵන ලංදඵොදවොභ ලංඳළවළදලි ලංඋ් තයඹ ලං
දභඹයි. ලං 

භභ ලංඉසදල්රහ්  ලංකි හ ලංහද  ලංඅල්රස ලංදවෝ ලං දූණ ලංදචෝදනහ ලං
විභවේලන ලංදොමිකන් ලංබහද  ලංද ට්ටු ලංදදක් ලංිකදඵනහ. ලංඳශමුළනි ලං
ද ට්ටු ලං ශඟ ලං මුයහල් ලං දහදන ලං භහධයද දන් ලං ඉන්නහ. ලං දේ ලං

අසථහද දී ලං භහධයද දනු්  ලං දභතළන ලං ඉන්න ලං ටුන්දහයි ලං භභ ලං දේ ලං
හයණඹ ලංකිඹන්දන්. ලංඑතළන ලංද ට්ටු ලංදද, ලංතුමනක් ලංිකදඵනහ. ලංදේ ලං
ද ට්ටු ලං දද, ලං තුමදනන් ලං අදප් ලං ඇභිකරු් , ලං අදප් ලං භන්ත්රීරු්  ලං

අල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකභට ලංදන්නහ. ලංඒ ලං
අඹ ලංටඋ් තය ලංදදනහ. ලංඅහි ලංනේ ලංඒ ලංදොමිකභට ලංඹන්දන්, ලංඳළමිකණිලි ලං
දහන්නයි. ලං භභ ලං දේ ලං ඳළමිකණිලි ලං දහමදී, ලං "හට්  ලං දනක් ලං ඇික ලං

යන්දන් ලං නළවළ" ලං කිඹරහ ලං රාහද  ලං ජනතහ ලං දන්නහ. ලං භභ ලං නේ ලං
කිඹන්දන් ලංනළවළ, ලං භභ ලංකිඹන ලංථහ ලං වළන්හඩ් ලං හවේතහදන් ලංඅයින් ලං
යන්න ලංකිඹරහ. ලංදහ්  ලංභභ ලංඑදවභ ලංකිඹන්දන් ලංනළවළ. ලංඒ ලංථහ ලං
වළන්හඩ් ලං හවේතහදන් ලං අයින් ලං දරුහ ලං කිඹරහ ලං ළඩක් ලං දන්දන් ලං

නළවළ, ලංමරහනහරඪ ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභනි. ලංදභොද, ලංඒ ලංථහ ලංPEO TV 
වයවහ ලං දරෝඹ ලං දට් ලං විහලනඹ ලං දරහ ලං ඉයයි. ලං ඕනෆ ලංනේ ලං භද  ලං
මුළු ලං ථහභ ලං වළන්හඩ් ලං හවේතහදන් ලං අයින් ලං යන්න. ලං භභ ලං නේ, ලං

දූෂිතඹන්ද  ලං නේ ලං කිඹනහ. ලං භද  ලං ථහභ ලං අයින් ලං  ලංශ්  ලං භක් ලං
නළවළ. ලං දභොද, ලං PEO TV වයවහ ලං සිඹලුදදනහභ ලං දල්ර ලංඉන් ලං
ඵරරහ, ලංCDත ලංදරහ ලංදරෝදේ ලංවළභ ලංතළනභ ලං්රචහයඹ ලංදරහ ලංඑඹ ලං

භහජත ලංදරහ ලංඉයයි. ලංභභ ලංකිඹන්දන් ලංදේ ලංදවොරුන් ලංජනතහට ලං
අනහයණඹ ලංශ ලංයුතුමයි ලංකිඹරහයි. ලංඅහි ලංදහ්  ලංඅල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලං
දචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකභට ලංභද  ලංමිකත්ර ලංහසුදම ලංනහනහඹක්හය ලං

භන්ත්රීතුමභහද  ලංනභ ලංදළේදේ ලංනළවළ. ලංභභ ලංඳසු ලංගිඹ ලංදසර ලංනේ ලං list 
එක් ලං ගිටුන් ලං ම්න්නහ. ලං ඒ ලං නේ ලං list එදක් ලං විඳක්දේ ලං අඹද  ලං නේ ලං
දභන්භ ලං අදප් ලං ඳක්දේ ලං අඹද ්  ලං නේ ලං ිකදඵනහ. ලං භභ ලං එදවභ ලං

යනහ ලංකිඹරහ ලංවිරුමධ ලංඳක්දේ, ලංුණ්ඩු ලංඳක්දේ ලංසිඹලුදදනහභ ලං

දන්නහ. ලංභට ලංදේ ලංදමලඳහරනදේ ලංඹහළු ලංමිකත්රඹන් ලංනළවළ. ලංභභ ලංදඩ් ලං
ඹන්දන් ලං ශ්රී ලං රාහද  ලං භට ලං ඡන්දඹ ලං ම්න්නු ලං ජනතහට ලං ඳභණභයි. ලං
එච්චයයි ලං භද  ලං ථහ. ලං ඒ ලං නිහ ලං භභ ලං කිඹන්දන් ලං දභතළන ලං කිසිභ ලං
දඩඹභක් ලංනළවළ ලංකිඹන ලංඑයි. ලං 

ජනතහ ලං මුදල් ලං දවොයේ ලං ශහඹ ලං කිඹරහ ලං අහු ලං වුදණෝ  ලං භද  ලං
දවොභ ලංඹහළුහ ලංවුණ්  ලංයන්න ලංදදඹක් ලංනළවළ, ලංඔහුට ලංවිරුමධ ලංභට ලං
අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකභට ලං ඹන්න ලං සිමධ ලං

දනහ. ලංඒ ලංභභ ලංජනතහට ලංම්න්නු ලංදඳොදයොන්ම්ක්. ලංඅහි ලංඅල්දප්ච්ඡ ලං
ජීවිතඹක් ලංත ලංයනහ. ලංඒ, ලංදේ ලංදවොරු ලංඅල්රන්න ලංඹන ලංටුන්දහ. ලංඅහි ලං
ළන ලංදවොට ලං දවොඹරහ ලං ඵරන්න ලංපුළුන්. ලං භද  ලං් ේ ලංඵළයේ ලං

file එ ලංභභ ලංඅදහශ ලංතළන්රට ලංඹරහ ලංඉයයි. ලංනමු්  ලංඅහි ලංදවොටභ ලං
දන්නහ, ලංතමුන්ද  ලංජීවිතඹ ලංඉතහභ ලංසුළුදන් ලංඳටන් ලං් තුම ලංඅඹ, ලංඅද ලං
දොදවොභද ලං දෝටිඳිකදඹෝ ලං දරහ; ලං ්රදෝටිඳිකදඹෝ ලං දරහ ලං

ඉන්දන් ලංකිඹරහ. ලංඒහ ලංළන ලංථහ ලංයන ලංඑ ලංවළන්හඩ් ලංහවේතහදන් ලං
අයින් ලං යන්න ලං තයේ ලං දඬුභක් ලං දන්නට ලං ඵළවළ. ලං දභොද, ලං ඔහු ලං
ඇසුරු ලං යපු, ලං ඔහුද  ලං ේ ලං ්රදමලදේ, ලං දසත්රික්දේ, ලං ුනදේ ලං
ට්ටිඹ ලංදන්නහ, ලංදේ ලංපුමරඹහ ලංජීවිතඹ ලංඳටන් ලං් ද්  ලංදොදවොභද ලං

කිඹරහ. ලං 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලං නිදඹෝජය ලං ඇභිකතුමභනි, ලං ඔඵතුමභහට ලං ත ලං විනහඩිඹ ලං
හරඹකුයි ලංිකදඵන්දන්. 

 
ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்நெறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

දඹෝෂිත ලං යහජඳක්ද  ලං ජීවිතඹ ලං ළන ලං ඵරන්න. ලං භළදමුරදන් ලං
ට්ටිඹද  ලංජීවිත ලංළන ලංඵරන්න. ලංවඩ්න් ලංභයසිාව ලංභව් භඹහද  ලං

radio programme එදී ලංභවහචහවේඹ ලංය්  ලංවිදේසරිඹ ලංභව් භඹහ 
කිඹරහ ලංිකදඵනහ, ලං "ඩී.ඒ. ලංයහජඳක් ලංභව් භඹහ ලංමිකඹ ලංගිටුල්රහ ලංතුමන් ලං
භහදේ ලං දහනඹ ලං දදන්න ලං ඵළසිල් ලං යහජඳක් ලං භව් භඹහද  ලං භට ලං

් ද්  ලංිකබුණු ලංදඳොල් ලංස ලං 10ක් ලංවිකුණන්න ලංසිමධ ලංවුණහ" ලංකිඹරහ. ලං
එළනි ලං ුවේථි ලං ත් ් ඹක් ලං ිකබුණු ලං ඳවුරට ලං දඩ්සි ලං ුච්චිද  ලං
භළණික් ලං භල්ර ලං වයවහ ලං දොශම ලං ඉඩේ ලං 16ක් ලං ිකදඵන්දන් ලං
දොදවොභද? ලං එදවභ ලං දන්න ලං ඵළවළ. ලං එදවභ ලං දන්න ලං නේ, ලං

"ඇරඩින්ද  ලං භළජික් ලං ඳවන" ලං ඳවශ ලං දන්න ලං  ලංඕනෆ. ලං නිවේදදෝෂි ලං
පුමරදඹකුට, ලං අා ලං පුමරදඹකුට ලං භභ ලං "දවොදයක්" ලං කිඹරහ ලං
අඳවහ ලං දශෝ , ලං අතය ලං කිඹනහට ලං යන්ජන් ලං යහභනහඹට ලං

දභතළනදීභ ලං දවණඹක් ලං දන්න ලං ඕනෆ. ලං අහි, ලං දවොයහට ලං "දවොයහ" ලං
කිඹන්න ලං ඵඹ ලං නළතුමහ ලං හද භ ලං නිවේදදෝෂි ලං මිකනිවහට, ලං "නිවේදදෝෂි ලං
අා ලං ධහවේමිකසඨ ලං මිකනිදවක්" ලං කිඹන්න ලං ඳක් ලං විඳක් ලං දේදදඹන් ලං

දතොය ලංඅඳට ලංදොන්දක් ලංිකදඵන්න ලංඕනෆ. ලං 

රු ලංදදන්ස ලංගුණවේධන ලංභව් භඹහට ලංඅදප් ලංකිසිභ ලංදචෝදනහක් ලං
නළවළ. ලං ඇයි ලං ඒ? ලං රු ලං හසුදම ලංනහනහඹක්හය ලං භව් භඹහට ලං අදප් ලං

කිසිභ ලං දචෝදනහක් ලං නළවළ. ලං රු ලං විම්ය ලං වික්රභනහඹ ලං භන්ත්රීතුමභහ ලං ලං
විඳක්ඹ ලං ඳළ් ද්  ලං ඉදන ලංඵරහදන ලං ඉන්නහ. ලං එතුමභහට ලං කිසිභ ලං
දචෝදනහක් ලං නළවළ. ලං දහ්  ලං භභ ලං එතුමභහට ලං attack යන්දන් ලං
නළවළ. ලංඑතුමභහ ලංදවොදයක් ලංදනොදයි. ලංභභ ලංදවොට ලංදවොඹරහ ලංඵරරහයි ලං

කිඹන්දන්. ලං අදඳන් ලං ඒ ලං විකඹ ලං න්න ලං තමුන්නහන්දේරහ ලං ඒ ලං
විධිඹට ලංජී්  ලංදන්න ලංඕනෆ. ලංඅදප් ලංකිසිභ ලංඳළිළනීභක්, ලං දඩඹභක්, ලං
වයඹක්, ලංතයවක් ලංනළවළ. ලංඅහි ලංවළභ ලංදදඹක්භ ලංකිඹරහ ලංිකදඵන්දන් ලං

හක්ෂි ලං ටුතයි. ලං ඒ ලං ටුන්දහ ලං දහ්  ලං දභතළන ලං ඳළිළනීභක් ලං
දන්දන් ලංනළවළඹ ලංකිඹන ලංඑ ලංදඵොදවොභ ලංඳළවළදලි ලංකිඹන්න ලංඕනෆ. ලං
ඒ ලංටුන්දහ ලංදහ්  ලංළරැද ලංභතඹක් ලංඇික ලංය ලංන්න ලංවදන්න ලංඑඳහ. ලං

දේ ලං අසථහද දී ලං භභ ලං නළත ලං නළත්  ලං කිඹනහ, ලං අල්රස ලං දවෝ ලං
දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහ ලං ත්  ලං ලක්ිකභ්  ලං
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යන්න ලං කිඹරහ. ලං ඒ ලං අදප් ලං යදට් ලං අනහතඹට ලං දවොයි. ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං
ටිදක් ලංඒ ලංවුදණ් ලංනළවළ. ලංනමු් , ලංඅද ලංන ලංදොට ලංඅල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලං
දචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකදේ ලංළඩ ලංහිළිදශ ලංරසණට ලංයදන ලං

ඹනහ. ලං ඒ ලං නිහ ලං භහ ලං ටුතනහ, ලං ඒ ලං අඹද  ලං ඳඩි ලං නඩි ලං ඇතුමළු ලං සිඹලු ලං
දමල් ලං ත්  ලං ළඩි ලංයරහ ලං ඒ ලං දොමිකන් ලංබහ ලං ත්  ලං  ලං ලක්ිකභ්  ලං
යන්න ලංඕනෆඹ ලංකිඹරහ. ලං ලං 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං භහධයද දනු්  ලං දේ ලං දවොරු ලං
අල්රන්න ලං භවහ ලං හවේඹ ලං බහයඹක් ලං ශහ. ලං භහ ලං භහධයද දන්ට්  ලං
කිඹනහ, ලං දේ ලං ද ට්ටු ලං දද ලං තුමන ලං ළනභ ලං විභවේලනදඹන් ලං ඉන්න, ලං

වළභ ලංතළනභ ලංළභයහ ලංඅටහ ලංදන ලංඉන්න ලංකිඹරහ. ලංඒට ලංඅද ලංළභයහ ලං
ටුත ලංදෂෝන් ලංඳහ ලංිකදඵනහ. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලංනිදඹෝජය ලංඇභිකතුමභනි, ලංඔඵතුමභහට ලංනිඹමිකත ලංහරඹ ලංඅන්. 

 

ගරු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ  
(ரண்நெறகு ஞ்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

දේහ ලං ළන ලං විභවේලනදඹන් ලං ඉරහ, ලං අදදඹන් ලං ඉරහ, ලං alert  
එදක් ලංඉරහ ලං දේ ලං සිඹලු ලංදදනහද භ ලං දවොය ලං භළයේ ලං අල්රහ ලං න්න ලං
උදවු ලංදන්න. ලං ලංවරිඹට ලංඅධයඹනඹ ලංයරහ ලංදේ ලං් ේ ලංටි ලංඅල්රහ ලං

් දතෝ  ලං අඳට ලං ුදඹ්  ලං ඵම් ලං ඳනන්න ලං ඕනෆ ලං නළවළ. ලං අය ලං භහතය ලං
බ්රවුන්සටුල් ලංඉඩභ, ලංභල්හදන් ලංඉඩභ, ලංිකවහරිදේ ලංඉඩභ ලං ලංජනතුම ලංශහ ලං
හද , ලංදේ ලංමුදල් ලංඑතුම ලංයරහ ලංජනතුම ලංදශෝ  ලංදවො ලංඅඹ ලංළඹක්, ලං

ජනතහට ලං දවොඳින් ලං ජී්  ලං දන්න ලං පුළුන් ලං අඹ ලං ළඹක් ලං ඉදරිඳ්  ලං
යන්න ලංඅඳට ලං පුළුන්. ලං භවහ ලං ල්ලි ලං්රභහණඹක් ලංදේ ලං අඹ ලං දොල්ර ලං
හරහ ලං ිකදඵනහ. ලං ඒහ ලංනළත ලං රඵහ ලං න්නට ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං

දචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකභ ලංත්  ලංලක්ිකභ්  ලංයරහ, ලං ලංFCID එ ලං
ත්  ලංලක්ිකභ්  ලංයරහ, ලංඒ ලංුඹතනර ලංසිඹලු ලංනිරධහරින්ට ලංත්  ලං
ලක්ිකඹ, ලං වධවේඹ ලං දදමු ලං කිඹහ ලං ඉල්රමිකන් ලං භද  ලං ථහ ලං අන් ලං

යනහ. 

 
[අ.බහ. ලං4.45] 
 

ගරු උදය ප්රභළ ක ගම්මන්පි මශතළ 
(ரண்நெறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මරහනහරඪ ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංඉාග්රීසි ලංකිඹභනක් ලංිකදඵනහ, ලං
"Caesar's wife must be above suspicion."  කිඹරහ. ලංදභොක්ද ලං
දේ ලංකිඹභදන් ලංඳසු ලංබිේ ලංථහ? ලංක්රිසතුම ලංපවේ ලං62දී ලංදයෝභදේ ලංයහජය ලං

ුදේ ලං්රධහන ලංපජඹහ ලංඵට ලංජලිඹස ලංසීවේ ලංඳ්  ලංවුණහ. ලංඒ ලංුදේ ලං
ේ්රදහඹ ලං අනු ලං ජලිඹස ලං සීවේද  ලං බිරි, ලං දඳොේහිඹහ ලං නිදේ ලං
ඳ් න්න ලං ඕනෆ, ලං "Good Goddess Festival" දව්  ලං ඹවඳ්  ලං

දදඟනද  ලංන්දනහ. ලංඑඹට ලංවබහගි ලංවිඹ ලංවළක්දක් ලංහන්තහන්ට ලං
ඳභණයි. ලං වළඵළයි, ලං දඳොේහිඹහට ලං ව ලං ළටුණු ලං ක්දරෝඩිඹස ලං කිඹන ලං
තරුණඹහ ලංහන්තහක් ලංහද  ලංදස ලංරහදන ලංදට ලංරිාහ ලං් තහ. ලං

දේ ලං සීවේට ලං වසු ලං දනහ. ලං අනහචහයදේ ලං දඹම්ණහ ලං කිඹරහ ලං
ක්දරෝඩිඹසටයි, ලං දඳොේහිඹහටයි ලං දචෝදනහ ලං නඟනහ. ලං ඒ ලං
දචෝදනහදන් ලං දඳොේහිඹහ ලං නිදවස ලං දනහ. ලං වළඵළයි, ලං සීවේ ලං

දඳොේහිඹහ ලං දක්හද ලං යනහ. ලං වළදභෝභ ලං දේ ලං ළන ලං සීවේදන් ලං
විභනහ. ලං දඳොේහිඹහ ලංනිවේදදෝීයයි. ලං  ලං "නිවේදදෝීය ලං  ලං දඳොේහිඹහ ලං  ලං ඇයි ලං ලං
ඔඵ ලං දක්හද ලං යන්දන්? ලං " ලං කිඹරහ ලං අවනහ. ලං  ලං දභොක්ද ලං සීවේ ලං

ම්න්නු ලංඋ් තයඹ? ලං ලං"භද  ලංබිරි ලංළන ලංභහජදේ ලංළඹක් ලංඇික ලංවුණහ. ලං
ඒ ලං නිහ ලං භහ ලං ඇඹ ලං  ලං දක්හද ලං යනහ" ලං කිඹරහ ලං සීවේ ලං කි හ. ලං ලං
සීවේද  ලං බිරි ලං යදක් ලං කිරීභ ලං දනොදයි, ලං  ලං යදක් ලං කිරීභ ලං හිළිඵ ලං
ළඹට්  ලංබහජන ලංදන්න ලංඵළවළ ලංකි හ. 

මරහනහරඪ ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංසීවේද  ලංබිරි ලංහද  ලංඅල්රස ලං

දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකදේ ලං අධයක් ලං
ජනයහල්රිඹ් , ලං යදක් ලං කිරීභ ලං දනො, ලං යදක් ලං කිරීභ ලං හිළිඵ, ලං
දූණඹක් ලංහිළිඵ ලං ළඹට්  ලං බහජන ලං දන්න ලංඵළවළ. ලං ඇයි ලං අහි ලං
එදවභ ලං කිඹන්දන්? ලං  ලං යහජය ලං ඹහන්ත්රණදේ ලං ඉන්න ලං වුරු ලං දවෝ ලං

නිරධහරිඹකු ලං කුභක් ලං දවෝ ලං දූණඹක් ලං ශහඹ ලං කිඹරහ, ලං අල්රක් ලං
් තහඹ ලං කිඹරහ ලං දළන ලං න්න ලං රළබුණහභ ලං ඒ ලං හිළිඵ ලං ඳළමිකණිලි ලං
යන්න ලං ඹන්න ලං  ලං ිකදඵන්දන් ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං

විභවේලන ලං දොමිකභටයි. ලං එතදොට, ලං එතළන ලං ඉන්න ලං අධයක් ලං
ජනයහල්රිඹ ලං ළන ලං කිසිඹේ ලං දවෝ ලං ළඹක් ලං භහජදේ ලං ිකදඵනහ ලං
නේ, ලං ඇඹ ලං ළන ලං විලසහනීඹ් ඹ ලං බි ලං ළටී ලං ිකදඵනහ ලං නේ ලං

ජනතහට ලං ටුතන්න ලං ිකදඵන්දන්, ලං  ලං "ළට්  ලං නිඹය්  ලං දොඹේ ලං යි ලං
නේ ලංහට ලංකිඹන්නද ලංඒ ලංඅභහරු" ලංකිඹරහයි. ලං 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං දේ ලං බහද දී ලං අභළිකතුමභහ ලං
්රහල ලංශහ ලංඅධයක් ලංජනයහල්තුමමිකඹ ලංඑතුමභහද  ලංමීඳතභ ලංමිකතුමරිඹක් ලං
කිඹරහ. ලංමීඳතභ ලංමිකතුමරිඹක් ලංඅල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලංවිභවේලන ලං

දොමිකදේ ලංඅධයක් ලංජනයහල් ලංධුයඹට ලංඳ්  ලංකිරීභ ලංයදක් ලංවිධිඹටයි ලං
භහ ලං දකින්දන්. ලංවළඵළයි, ලංඑඹ ලං  ලංඵයඳතශ ලංයදක් ලංවුණ් , ලංඑතුමමිකඹ ලංඳ්  ලං
වුණහට ලං ඳසදේ ලං සහධීන ලං ටයුතුම ලං යදන ලං ඹනහ ලං නේ ලං භක් ලං

නළවළ. ලංඅඳට ලංභතයි, ලං 1978දී ලංදේ.ු වේ. ලංජඹවේධන ලංජනහධිඳිකතුමභහ ලං
තභන්ද  ලංමීඳතභ ලංමිකතුමදයකු ලංවුණු ලංදනවිල් ලංභයදෝන් ලංභළිකතුමභහ ලං
යදට් ලං අග්රවිනිලසචඹහය ලං ධුයඹට ලං ඳ්  ලං ශහ. ලං වළඵළයි, ලං අවිනිසුරු ලං

ධුයඹට ලංඳ්  ලං වුණහට ලංඳසදේ ලංමිකත්රේ ලංඳළ් තකින් ලංිකඹරහ ලං තනතුමදවේ ලං
දෞයඹ ලං රැදන ලං සහධීන ලං ටයුතුම ලං යන්නට ලං එතුමභහ ලං භ්  ලං
වුණහ. ලං වළඵළයි, ලං දල්රුක්ෂි ලං භළිකනිඹ ලං දේ ලං තනතුමයට ලං ඳ්  ලං වුණහට ලං
ඳසදේ, ලංඑතුමමිකඹද  ලංඳළළ් භ ලංතුමශ, ලංඑතුමමිකඹද  ලංක්රිඹහහරි් ඹ ලංතුමශ, ලං ලං

ඳක්ග්රහහී් දේ ලං ළඹ, ලං ඳක්ග්රහහී් ඹ ලං තුමළින් ලං භතුම ලං යන ලං
අවිලසහඹ ලංඅද ලංදේ ලංභහජඹට ලංහන්ම් ලංයරහ ලංිකදඵනහ. 

මරහනහරඪ ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංදේ ලංුණ්ඩු ලංභවේදනඹ ලංහිළිඵ ලං
විදලේඥදඹෝ. ලංලින් ලංුණ්ඩු ලංනේ ලංභවේදනඹ ලංකිරීදේදී ලංදශේ, ලං ලංඳවය ලං

දදන ලංඑයි, ලංගිනි ලංිකඹන ලංඑයි, ලංඳළවළයදන ලංගිටුල්රහ ලංඅතුමරුදවන් ලං
යන ලංඑයි. ලං වළඵළයි, ලං දේ ලංුණ්ඩු ලං ඊට ලං ඩහ ලං ෘ් තීඹ ලං භට්ටමිකන් ලං
තභයි ලං  ලංඒ ලංයන්දන්. ලංයහජය ලංඹහන්ත්රණදේ ලංභවේදන ලංත්රි් ඹ ලංඵට ලං
අද ලංඳ්  ලංදරහ ලංිකදඵන්දන් ලංදඳොලීසිඹ, ලංඅල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලං

විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහ ලං ව ලං ජනහධිඳික ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලං
බහ. ලං 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං අද ලං නීිකඳික ලං
දදඳහවේතදේන්තුම්  ලං"වහඹට ලංඩළනී" ලංචරිතඹ ලංයඟඳහමිකන් ලංදේ ලංවහ ලං

ඵයඳතශ ලං වදඹෝඹක් ලං රඵහ ලං දදනහ. ලං යසථහදහඹ ලං බහ, ලං
ඳිකන ලං නීිකඹ ලං දනොරහ ලං වරිමිකන් ලං නීිකඳිකයඹහ ලං වහ ලං
දඳොලිසඳිකයඹහ ලං ඳ්  ලං කිරීභ ලං නිහ, ලං තභන්ට ලං ඕනෆ ලං ුහයඹට ලං
භවේදනදේ ලං වසතඹ ලං ඵට ලං යහජය ලං ඹහන්ත්රණඹ ලං ඳ්  ලං ය ලං න්න ලං අද ලං

පුළුන් ලංදරහ ලංිකදඵනහ. ලංෆල්ඩින් ලංඵහස ලංදදනකුට ලංදඳොලිසඳික ලං
ධුයඹ ලං දීරහ, ලං එතුමභහ ලං නේ ලං දළන් ලං අපරුට ලං නීිකඹ ලං නභමිකන් ලං ළඩ ලං
දඳන්මිකන් ලං සිටිනහ. ලං දභන්න ලං දේ ලං ඳසු ලං බිභ ලං තුමශ ලං තභයි ලං අහි ලං දේ ලං

ුඹතනඹ ලංක්රිඹහ් භ ලංන ලංුහයඹ ලංළන ලංඵරන්න ලංඕනෆ. ලංඅල්රස ලං
දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහ ලං දේ ලං නදොට ලං
යහජය ලං භවේදන ලං ඹහන්ත්රණදේ ලං දඳයටු ලං ඹහන්ත්රණඹ ලං ඵට, ලං දඳයටු ලං

එන්ජිභ ලංඵට ලංඳ්  ලංදරහ ලංඅන්. ලං 

භහ ලං මිකත්ර ලං යන්ජන් ලං යහභනහඹ ලං නිදඹෝජය ලං ඇභිකතුමභහ ලං සිටුඳ්  ලං
ශහ, ලං2015 ලංඅද්රේල් ලංභහදේ ලංභටුන්ද ලංයහජඳක් ලංභළිකතුමභහට ලංඅල්රස ලං

දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහදන් ලං ළමභක් ලං
ශ ලංඵ. ලංඅල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකන් ලංබහ ලං
ේඵන්ධ ලං අණ ලං ඳන්  ලං අනු ලංජනහධිඳිකයඹහ ලං අල්රස ලංදවෝ ලං දූණ ලං
දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහද  ලං අධිහරී ලං විඹ ලං ඳථඹට ලං

ළදටන්දන් ලංනළවළ. ලං අහි ලං ඒ ලං ඵ ලං දඳන්හ ලං ම්න්න් , ලං එඹ ලං හිළින්න ලං
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[රු ලංයන්ජන් ලංයහභනහඹ ලංභවතහ] 



2016 ළප්තළේඵවේ ලං21 ලං 

අල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකන් ලංබහද  ලංඅධයක් ලං

ජනයහල් ලංධුයඹ ලංදයන ලංභළිකනිඹ ලංසදහනේ ලංවුදණ් ලංනළවළ. ලංඊට ලංඳසදේ ලංඅහි ලං
ඒ ලං වහ ලං අපරු ලං උඳක්රභඹක් ලං ඳහවිච්චි ලං ශහ. ලං 2015 ලං භළයි ලං භහදේ ලං
12දනි ලංදහ ලංඅහි ලං ලංඅල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකන් ලං
බහට ලං ගිටුල්රහ ලං වේතභහන ලං ජනහධිඳිකතුමභහට ලං ව ලං අභළිකතුමභහට ලං

එදයටු ලං ඳළමිකණිල්රක් ලං බහය ලං ම්න්නහ. ලං එභ ලං ඳළමිකණිල්දරන් ලං අහි ලං දේ ලං
දමල් ලංකි හ. ලං 2014 ලංදනොළේඵවේ ලංභහදේ ලං21දනි ලංදහ ලංවේතභහන ලං
ජනහධිඳිකතුමභහ ලං භහධය ලං වමුක් ලං ඳ් හ ලං කි හ, ලං "භභ ලං

ජනහධිඳිකයණඹට ලං එනහ. ලං භභ ලං ජනහධිඳික ලං වුදණෝ , ලං ජනහධිඳික ලං
වුණු ලං වහභ ලං අභළික ලං ධුයඹට ලං යනිල් ලං වික්රභසිාව ලං භළිකතුමභහ ලං ඳ්  ලං
යනහ"ඹ ලං කිඹරහ. ලං ඊට ලං ඳසදේ ලං යනිල් ලං වික්රභසිාව ලං භළිකතුමභහ ලං

්රහලඹට ලං ඳ්  ලං ශහ, ලං "භභ ලං ජනහධිඳිකයණඹට ලං ඉදරිඳ්  ලං මදේ ලං
අදව ලංඉ්  ලංය ලංන්නහ, ලංඅදප් ලංවදඹෝඹ ලංවභත්රීඳහර ලංසිරිදේන ලං
භළිකතුමභහට ලං රඵහ ලං දදනහ"ඹ ලං කිඹරහ. ලං ඒ ලං තීයණඹ්  ලං එක් ලං

ජනහධිඳිකයණදඹන් ලංවභත්රීඳහර ලංසිරිදේන ලං භළිකතුමභහ ලංජඹග්රවණඹ ලං
යනහ. ලංඑතුමභහ ලංජඹග්රවණඹ ලංයරහ ලංවිනහඩි ලංදදක් ලංඇතුමශත ලංයනිල් ලං
වික්රභසිාව ලංභළිකතුමභහ ලංඅභළික ලංධුයඹට ලංඳ්  ලංයනහ. ලං1981 ලංඅා ලං15 ලං
දයන ලං ජනහධිඳිකයණ ලං ඳනත ලං අනු, ලං ජනහධිඳිකයණ ලං

අදප්ක්ඹකුට ලං වහඹ ලං රඵහ ලං ළනීභ ලං වහ ලං ඹේ ලං පුමරඹකුට ලං
තනතුමයක් ලං රඵහ ලං දීභට ලං දඳොදයොන්ම් ලං මභ, ලං තනතුමයක් ලං රඵහ ලං දීභ, ලං
තනතුමයක් ලංබහය ලංළනීභ ලංඅල්රස ලංළයද ලංඵට ලංඳ්  ලංනහ. ලංඅහි ලංදේ ලං

අල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකන් ලංබහට ලංගිටුල්රහ ලං
කි හ. ලං [ඵහධහ ලං කිරීේ] ලං අල්රස ලං දදන්න ලං දඳොදයොන්ම් ලං න්දන් ලං
ජනහධිඳිකතුමභහ, ලංඅල්ර ලංන්දන් ලංඅභළිකතුමභහ, ලංඅල්රට ලංදදන්දන් ලං

යදට් ලංදදදනි ලං පුයළසිභ ලං න ලං අභළික ලං ධුයඹ. ලං රාහ ලංඉිකවහදේ ලං
දරොකුභ ලං අල්ර ලං දභඹයි. ලං දභන්න ලං ඳළමිකණිල්ර, ලං දභන්න ලං හක්ෂි, ලං ලං
දභන්න ලංඇමුණුේ ලංදල්න, ලංදේ ලංළන ලංවිභවේලන ලං ලංයන්න ලංකිඹරහ ලංඅහි ලං

කි හ. ලං ඒ ලං ඳළමිකණිල්ර ලංබහය ලං දීරහ ලං අද ලං න ලං දොට ලං භහ ලං 16ක් ලං ත ලං
දරහ ලං අන්. ලං නමු් , ලං අද ලං න ලං තුමරු ලං කිසිභ ලං විභවේලනඹක් ලං නළවළ. ලං
මරහනහරඪ ලං රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං ඒ ලං නිහ ලං දභඹ ලං හුදදක් ලං විඳක්ඹ ලං

ඳභණක් ලං ඉරක් ලං ය ලං ්  ලං ුඹතනඹක් ලං විධිඹටයි ලං ටයුතුම ලං
යන්දන්. ලං 

දළන් ලං ඵරන්න, ලං අදප් ලං භටුන්දහනන්ද ලං අලු් භද  ලං භන්ත්රීතුමභහ ලං
හිළිඵ. ලං මරහනහරඪ ලං රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං භටුන්දහනන්ද ලං

අලු් භද  ලං භන්ත්රීතුමභහ ලං දේ ලං දසර ලං ඉන්දන් ලං ඵන්ධනහහයදේ. ලං ලං
භළිකයණ ලං හරදේ ලං ළයේ ලං දඵෝවේඩ් ලං දඵම්හ ලං කිඹරහ ලං එතුමභහට ලං
විරුමධ ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලං

බහදන් ලං දචෝදනහක් ලං දොනු ලං යරහ ලං ිකදඵනහ. ලං දභොක්ද ලං දේ ලං
සිම්මදේ ලං ඳසුබිේ ලංථහ. ලං  ලං 2016 ලං දනොළේඵවේ ලං භහදේ ලං 7දනි ලං දහ ලං
අභහතයහාල ලං දල්ේයඹහ ලං ඇභිකතුමභහද  ලං ේඵන්ධීයණ ලං

දල්ේයඹහට ලංථහ ලංයරහ ලංකිඹනහ, ලංළයේ ලංදඵෝඩ් ලංඹක් ලංමිකරදී ලං
ළනීදේ ලංඅලයතහක් ලංිකදඵනහ, ලංදේ ලංහයණඹ ලංවහ- 

       
ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்நெறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 

මරහනහරඪ ලංරු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං උදඹ ලං ේභන්හිර ලං භන්ත්රීතුමභහ ලං
දේ ලං තන්දය ලං කි හට ලං තභ ලං රුහිඹල් ලං සිඹදේ ලං ගිණුේ ලං ටි ලං
දඳන්වූදේ ලංනළවළ. ලංදභතුමභහ ලංජනතහට ලංකි හ, ලංඑතුම ලංයපු ලංරුහිඹල් ලං
සිඹදේ ලං ගිණුේ ලං දදනහ ලං කිඹරහ. ලං දභතුමභහ ලං දළන් ලං රුහිඹල් ලං සිඹදේ ලං

ගිණුේ ලංදදන්දන් ලංනළික ලංදේ ලංදන ලංදන ලංවිහය ලංකිඹනහ. ලංසුයානහ ලං
ථහ ලං කිඹනහ ලං හද  ලං දභොනහද ලං ඔඹ ලං කිඹන්දන්? ලං අය ලං
ඕසදේලිඹන්හයඹහ ලංඇවිල්රහ ලංඅයදව ලංඵරහදන ලංඉන්නහ. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලංඋදඹ ලං්රබහ්  ලංේභන්හිර ලංභවතහ ලංථහ ලංයන්න. 

ගරු උදය ප්රභළ ක ගම්මන්පි මශතළ 
(ரண்நெறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මරහනහරඪ ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංභභ ලංකිඹමිකන් ලංසිටිදේ ලංදභඹයි. ලං ලං

අභහතයහාල ලංදල්ේයඹහ ලංඉල්ලීභක් ලංයනහ, ලංදභන්න ලංදටුේඳත, ලං

දේ ලංුහයඹට ලං භට ලංලිහිඹක් ලං වදහ ලං දදන්න, ලං භභ ලං ඇභිකතුමභහ ලං එක් ලං

ථහ ලං යරහ ලං ිකදඵන්දන් ලං කිඹරහ. ලං ඒ ලං අනු ලං 2014 ලං දනොළේඵවේ ලං

භහදේ ලං 07 ලං දනිදහ ලං අභහතයයඹහද  ලං ේඵන්ධීයණ ලං

දල්ේයඹහ ලං රීඩහ ලං අභහතයහාලදේ ලං දල්ේයඹහට ලං ලිහිඹක් ලං

ඹමිකන් ලංකිඹනහ, ලං  ලං  ලං ඳහල් ලං ව ලංරීඩහ ලං භහජ ලං අතය ලං දඵදහ ලං වළරීභ ලං

වහ ලංළරැේ ලංදඵෝඩ් ලං14,000ක් ලංදතො ලංභඟින් ලංුනඹනඹ ලංයන්න ලං

කිඹරහ. ලං  ලං ඒ ලං ලිහිඹ ලං භත ලං එදනභ ලං දල්ේයඹහ ලං දතො ලං බහඳිකට ලං

ලිහිඹක් ලං ඹනහ, ලං අඳට ලං දේ ලං ළරැේ ලං දඵෝඩ් ලං  ලං ුනඹනඹ ලං යරහ ලං

දදන්න ලං කිඹරහ. ලං මරහනහරඪ ලං රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං 2014 ලං

දනොළේඵවේ ලංභහදේ ලං7 ලංදනිදහ ලංදතොට ලංඒ ලංලිහිඹ ලංරළදඵන ලංවිට්  ලං

දේ ලං ළරැේ ලං දඵෝඩ් ලං ුනඹනඹ ලං යරහ ලං ඉයයි. ලං එඹ ලං යහජ ලං ලිහි ලං

හුභහරුක්. ලං වළඵළයි, ලං ඇභිකයඹහද  ලං ේඵන්ධීයණ ලං

දල්ේයඹහ ලං ලිහිඹක් ලං ම්න්නහ ලං නේ, ලං  ලං  ලං ඇභිකයඹහ ලං එඹට ලං

කිඹන්න ලංඕනෆ ලංදන්ද ලං ලංකිඹරහ ලංවුරු ලංවරි ලං්රලසන ලංයන්න ලංපුළුන්. ලං 

මරහනහරඪ ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලං දභන්න ලංදේ ලංහයණඹ ලංනිහ ලං

තභයි ලං  ලං අභහතයයඹහ ලං 2011 ලං ජුලි ලං භහදේ ලං 07 ලං දනිදහ ලං සිඹලුභ ලං

ුඹතන ලං්රධහනීන්ට, ලංඅභහතයහාල ලං්රධහන ලංනිරධහරින්ට ලංලිහිඹක් ලංඹහ ලං

ිකදඵන්දන්, ලං "භද  ලං දඳෞමලි ලං හවේඹ ලං භණ්ඩරදඹන් ලං ලිහිඹක් ලං

ු්  ලං කිසිභ ලං ඵහ ලං ළනීභක්, ලං කිසිභ ලං මිකරදී ලං ළනීභක් ලං භදන් ලං

විභසීභකින් ලං දතොය ලං යන්න ලං එඳහ" ලං කිඹරහ. ලං ඒ ලං අනු, ලං දූණ ලං

දචෝදනහක් ලං එල්ර ලං යනහ ලං නේ, ලං එල්ර ලං යන්න ලං ඕනෆ ලං අය ලං

ේඵන්ධීයණ ලං දල්ේයඹහට ලං ව ලං අභහතයහාල ලං දල්ේයඹහට ලං

දන්ද? ලං නමු්  ලං එදවභ ලං සිමධ ලං දන්දන් ලං නළවළ. ලං ඒ ලං දනුට ලං සිමධ ලං

දන්දන් ලං දභොක්ද? ලං අභහතයහාල ලං දල්ේයඹහට් , ලං

ේඵන්ධීයණ ලං දල්ේයඹහට්  ලං දනොදයි, ලං  ලං දේ ලං හයණඹ ලං

හිළිඵ ලං කිසිභ ලං අදඵෝධඹක් ලං දනොිකබුණු ලං රු ලං භටුන්දහනන්ද ලං

අලු් භද  ලංභන්ත්රීතුමභහටයි ලංදචෝදනහ ලංඑල්ර ලංන්දන්. 

 
ගරු තුළර ඉඳුනිල් අමරමව න මශතළ 
(ரண்நெறகு துர இந்துணறல் அவெண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලං තුමහය ලං ඉඳුනිල් ලං අභයදේන ලං භන්ත්රීතුමභහ, ලං රීික ලං ්රලසනඹ ලං

ඉදරිඳ්  ලංයන්න. 

 
ගරු තුළර ඉඳුනිල් අමරමව න මශතළ 
(ரண்நெறகு துர இந்துணறல் அவெண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං දභතුමභහ ලං ලං පුම්භ ලං උනන්ම්කින් ලං

තභන්ද  ලං ඳහවේලසඹක් ලං දේයහන්න ලං ථහ ලං යනහ. ලං භභ ලංකිඹන්න ලං

ළභළිකයි, ලංල්දරන ලංබිරහ ලංතභයි ලංදභතුමභන්රහ ලංදභවහට ලං ද . ලං 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 එඹ ලං point of Order එක් ලං දනොදයි. ලං  ලං රු ලං උදඹ ලං ්රබහ්  ලං
ේභන්හිර ලංභන්ත්රීතුමභහ ලංථහ ලංයන්න. 
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ඳහවේලිදේන්තුම 

ගරු උදය ප්රභළ ක ගම්මන්පි මශතළ 
(ரண்நெறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මරහනහරඪ ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංඔඵතුමභහ ලංභන්ත්රීරුන්ට ලංභද  ලං
හරඹ ලංනහසික ලංයන්න ලංඉ ලංඩ ලංදදනහ. ලං ලංඑතුමභහ ලංදන්දන් ලංනළවළ, ලං ලංpoint 
of Order එක් ලංකිඹන්දන් ලංදභොක්ද ලංකිඹරහ. ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] 
 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලංභන්ත්රීතුමභහට ලං ලංඵහධහ ලංයන්න ලංඑඳහ. ලංඑතුමභහට ලංථහ ලංයන්න ලං

ඉඩ ලංදදන්න. 
 

ගරු උදය ප්රභළ ක ගම්මන්පි මශතළ 
(ரண்நெறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං එදවභ ලං නේ, ලං අල්රස ලං දවෝ ලං
දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකභ ලං රු ලං භටුන්දහනන්ද ලං

අලු් භද  ලං භන්ත්රීතුමභහට ලං  ලං දේ ලං දචෝදනහ ලං  ලං නළගීදේ ලං ඳදනභ ලං ලං
දභොක්ද? ලංඑතුමභහ ලංයදක් ලංය ලංිකදඵනහද? ලං ඔ . ලං ඵයඳතශ ලං යදක් ලං
ය ලංිකදඵනහ. ලං ඒ ලං තභයි ලංරාහ ලංඉිකවහදේ ලං දළළන්තභ ලං ඳහ ලං භන ලං

න ලං "ජන ලං ටන ලං ඳහ ලං භන" ලං ාවිධහන ලං මිකටුද  ලං බහඳික ලං ධුයඹ ලං
දයමිකන් ලං ඒ ලං ුණ්ඩු ලං විදයෝධී ලං ටනට ලං ජනතහ ලං දඳශළසමභට ලං
නහඹ් ඹ ලංරඵහ ලං දීභ. ලං දේ ලංුහයඹට ලංතභයි ලංඅල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං
දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකභ ලං අද ලං යහජය ලං භවේදන ලං ඹන්ත්රණදේ ලං

දොටසරුන් ලංඵට ලංඳ්  ලංදරහ ලංිකදඵන්දන්. ලං ලංඅද ලංුණ්ඩු ලංවිසින් ලං
නිවඬ ලං යන්න ලං ඕනෆ ලං චරිත, ලං  ලං පීඩහට ලං ඳ්  ලං යන්න ලං ඕනෆ ලං චරිත ලං
වඳුනහදන, ලං  ලංඒ ලං අඹට ලං දඬුේ ලංයන්නයි ලංදේ ලංඅල්රස ලංදවෝ ලං දූණ ලං

දචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකභ ලං ලංබහවිත ලංයන්දන්. 

මරහනහරඪ ලංරු ලංභන්ත්රීතභනි, ලංඅද ලං දේ ලං රු ලංබහද  ලංුණ්ඩු ලං
ඳක්ඹ ලං ඳළ් ද් ් , ලං විඳක්ඹ ලං ඳළ් ද් ්  ලං දදඳළ් ද් භ ලං සිටින ලං

භන්ත්රීරුන්ට ලං අල්රස ලං දචෝදනහ ලං ිකදඵනහ; ලං  ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං
තදඵනහ. ලං ඒහ ලං හිළිඵ ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං
දොමිකභ ලං  ලං විභවේලන ලං සිම්යමිකන් ලං ඳිකනහ. ලං [ඵහධහ ලං කිරීේ] ලං

මුරහනහරඪ ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලං  ලංඑළනි ලංඅසථහ ලංඅල්රස ලංදවෝ ලං
දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහද  ලං අධයක් ලං
ජනයහල්රිඹද  ලං ළටුප් ලං ළඩි ලං කිරීභට ලං දේ ලං බහ ලං දඹෝජනහක් ලං

ේභත ලංකිරීභ් , ලං ලංඅල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකන් ලං
බහද  ලංඅධයක් ලංජනයහල්රිඹ ලංට ලංරඵහ ලංදදන ලං ලංඅල්රක් ලංඵට ලංඳ්  ලං
දනහ. ලං ඒ ලං නිහ ලං  ලං දේ ලං විහදඹ ලං ඳළළ් විඹ ලං යුතුම ලං ිකබුදණ් ලං
ඳහවේලිදේන්තුම ලං භන්ත්රීරුන් ලං ේඵන්ධදඹන් ලං සිමධ ලං න ලං විභවේලන ලං

අන් ලංවුණහට ලංඳසුයි. ලං [ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංවළඵළයි, ලං දළන් ලංවිහදඹ ලංඳටන් ලං
අයදන ලංඉයයි. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංඔඵතුමභහට ලංරඵහ ලංම්න් ලංහරඹ ලංඅහනයි 

 
ගරු උදය ප්රභළ ක ගම්මන්පි මශතළ 
(ரண்நெறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

භහ ලංඅන් ලංයනහ, ලංමරහනහරඪ ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභනි. ලං 

අඩුභ ලං ණදන් ලංදේ ලං හිළිඵ ලං ඡන්ද ලං විභසීභ්  ලං භන්ත්රීරුන්ට ලං
එදයටු ලංිකදඵන ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලංඅන් ලංනතුමරු ලංදනොශ ලංයුතුමයි ලං
කිඹරහ ලං භහ ලං දඹෝජනහ ලං යනහ. ලං අහන ලං ලදඹන් ලං කිඹන්න ලං

ළභළිකයි, ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලං
බහද  ලංඅධයක් ලංජනයහල්රිඹ ලං ලංයන ලංදේ ලංදේඹ ලංදද ලංඵරමදී, ලංදේ ලං
ළටුප් ලං ළඩිමභ ලං දවොටභ ලං භදී. ලං එතුමමිකඹට ලං ද ලං ගුණඹ ලං ළටුප් ලං

ළඩිමභක් ලංයරහ, ලං ලංහ ලංදභහ ලංිකදඵන ලංජනහධිඳික ලංනිර ලංනි ලංඇද  ලං

නිර ලං නි ලං ඵට ලං ඳ්  ලං යන්නළයි ලං කිඹහ ලං දඹෝජනහ ලං යනහ. ලං ඒ ලං
හද භ ලංඑතුමමිකඹ ලංදේ ලංයන ලංදේඹ ලංදවේතුමදන් ලංඅනහතදේ ලංදන ලං
දශ්රේසඨහධියණඹට ලං දවෝ ලං ඳහවේලිදේන්තුමට ලං ඳළමිකණීභට ලං යේ ලං
රළදේහ! ලංකිඹහ ලං්රහවේථනහ ලංයමිකන් ලංභභ ලංනිවඬ ලංනහ. 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුමිකයි. ලං 

 මීශඟට, ලං රු ලං අජි්  ලං භහන්නප්දඳරුභ ලංභන්ත්රීතුමභහ. ලං  ලං ඔඵතුමභහට ලං
විනහඩි ලං6 ලංහරඹක් ලංදන් ලංය ලංිකදඵනහ. 

 

ගරු අජි ක මළන්නප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මරහනහරඪ ලං රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං අදප් ලං රු ලං උදඹ ලං ්රබහ්  ලං

ේභන්හිර ලංභන්ත්රීතුමභහ ලං්රහල ලංශහ,- 
 

ගරු උදය ප්රභළ ක ගම්මන්පි මශතළ 
(ரண்நெறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මරහනහරඪ ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංරීික ලං්රලසනඹක් ලංිකදඵනහ. 

 

ගරු අජි ක මළන්නප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
දළන් ලංදභොක් ලංළනද ලං ලංරීික ලං්රලසනඹ? 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලංඋදඹ ලං්රබහ්  ලංේභන්හිර ලංභන්ත්රීතුමභහ ලංරීික ලං්රලසනඹ ලංඉදරිඳ්  ලං
යන්න. 

 

ගරු උදය ප්රභළ ක ගම්මන්පි මශතළ 
(ரண்நெறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං භහද  ලංථහ ලං අතයතුමය ලං ඹේ ලං
භන්ත්රීයඹකු ලංනළඟී ලංසිට ලංකි හ. ලංභභ ලංරුහිඹල් ලංසිඹඹ ලංණදන් ලංඑතුම ලං

යරහ ලං  ලං ඵළාකු ලං ගිණුේ ලං රඵහ ලං දීරහ ලං නළවළ ලං කිඹරහ. ලං  ලං ඒ ලං ඳට්ටඳල් ලං
දඵොරුක්. ලං දේ ලං රාහ ලං ඉිකවහදේ ලං තභන්ද  ලං සිඹලුභ ලං ගිණුේ, ලං
invoice, රම්ඳ් , ලංඵළාකු ලං්රහලන ලංභඟින් ලං්රසිමධ ලංය ලංඇික ලංඑභ ලං

භන්ත්රීයඹහ ලංභහ ලංඳභණයි. ලං 
 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංඒ ලංරීික ලං්රලසනඹක් ලංදනොදයි. ලං 

රු ලංඅජි්  ලංභහන්නප්දඳරුභ ලංභන්ත්රීතුමභහ ලංථහ ලංයන්න. ලං 

 
[අ.බහ. ලං5.00] 
 

ගරු අජි ක මළන්නප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මරහනහරඪ ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංඋදඹ ලංේභන්හිර ලංභන්ත්රීතුමභහට ලං

විදලේදඹන්භ ලං දේ ලං හයණඹ ලං හිළිඵ ලං කිඹන්න ලං ළභළිකයි. ලං ලං
දල්රුක්ෂි ලංඩඹස ලංවික්රභසිාව ලංභළිකනිඹට ලංඉල්රහ ලංඅස ලංදන්න ලංකිඹරහ ලං

807 808 



2016 ළප්තළේඵවේ ලං21 ලං 

එතුමභහ ලං ලංදචෝදනහක් ලංනළඟුහ ලංකි හ. ලං ලංඅල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලං

විභවේලන ලං දොමිකභ ලංඉදරිඹට ලං ගිටුල්රහ ලං උමදකෝණ ලංයන ලං දොට ලං
දේ ලංජහික ලංටුවතෂි ලංඋදඹ ලංේභන්හිරට ලංසිාව ලංදොඩිඹ ලංඅභත ලංවුණහ. ලං
සිාව ලං දොඩිඹ ලං කිඹරහ ලං දන ලං දොඩිඹක් ලං නරහ, ලං අන්ිකභට ලං
ජහිකදඹන් ලංභහ ලං් තහ. ලං ලංඋදඹ ලංේභන්හිර ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංඔඵතුමභහ ලං

එදහ ලංඉල්රහ ලංඅස ලංදයි ලංකිඹරහ ලංඅහි ලංටුතුමහ. ලංදොන්ද ලංදළින් ලංිකදඵන ලං
භන්ත්රීයදඹක් ලං නේ ලං එදහ ලං ඉල්රහ ලං අස ලං දනහ, ලං ජහිකදඹන් ලං භහ ලං
න්දන් ලංනළතුම. ලං ලං ලංසිාව ලංදොඩිඹ ලංවඳුනන්දන් ලංනළික ලංභන්ත්රීතුමභහ. ලං 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං අල්ර, ලං දූණඹ ලං අනිසි ලං
ුහයදඹන් ලං ධනඹ ලං ඉඳයීභ ලං ළනි ලං හයණහ ලං තුමළින් ලං කිසි ලං විදට ලං
යටට ලංඉදරිඹට ලංඹන්න ලංඵළවළ. ලංඳසු ලංගිඹ ලංදසර ලංසිල් ලංදයද ලංදඵම්හ, ලං
ළරළන්ඩය ලංදඵම්හ, ලංදනදඳෝ  ලංදඵම්හ, ලංඹඩ ලංඵේබු ලංදඵම්හ, ලංෆස ලං

කුවේ ලං දඵම්හ, ලං ඳළශ ලං දන්දන් ලං නළික ලං ඇට ලං දඵම්හ ලං කිඹරහ ලං අහි ලං
දන්නහ. ලං  ලං ඒ ලං ඔක්දෝභ ලං දශේ ලං දේ ලං විධිඹට ලං වේඵ ලං ය ලං ් ත ලං
ල්ලිලින්. ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං හරදේ ලං SriLankan Airlines එ ලං

අවුරුමදට ලංරුහිඹල් ලං දෝටි ලං 3,136ක් ලංඳහඩු ලං රළබුහ. ලංඒහ ලං ද ද  ලං
අටුා ලංමිකනිසුන්. ලංඑදවභ ලංඳහඩු ලංවිඳිමදී ලංදට ලංරුහිඹල් ලංරක් ලං70ක් ලං ලං
ඵම් ලංදීරහ ලංගුන් ලංඹහනහ ලංකුලිඹට ලං් තහ. ලංභ් තර ලංගුන් ලංදතොටුදඳොශ ලං

වළම්හ, ලං ඒදන් ලං යටට ලං ුදහඹභක් ලං නළවළ; ලං යටට ලං හසිඹක් ලං නළවළ; ලං
ඹවඳතක් ලං නළවළ. ලං නමු්  ලං භ් තර ලං ගුන් ලං දතොටුදඳොශ ලං දනුදන් ලං
දඳොලිඹ ලංලදඹන් ලංඳභණක් ලංදට ලංරුහිඹල් ලංරක් ලං65ක් ලංද හ. ලං
වේඵන්දතොට ලංයහඹ ලංවළම්හ, ලංදට ලංරුහිඹල් ලංරක් ලං70ක් ලංදඳොලිඹ ලං

ද හ, ලංයටට ලංවුණු ලංදතක් ලංනළවළ. ලංඅවුරුම් ලංණනක් ලංසුම් ලංඅලිදඹක් ලං
විධිඹට ලංඒහ ලංිකබුණහ. ලංදේ ලංයදට් ලංඅටුා ලංජනතහද  ලංඵම් ලංමුදල්ලින් ලං
ඒ ලංහද  ලංටයුතුම ලංශහ. ලංදනොදයොච්දචෝදල් ලංවිම්ලි ලංඵරහහයඹ ලංවළම්හ. ලං

ළඩුණු ලං භළෂින් ලං දනළල්රහ ලං වළම්හ. ලං අන්ිකභට ලං දට ලං රුහිඹල් ලං
රක් ලං 600ට ලංුන්න ලංමුදරක් ලංණඹ ලං දඳොලී ලං දන ලංත් ් ඹට ලං
රාහ ලංවිම්ලිඵර ලංභණ්ඩරඹ ලංඳ්  ලංවුණහ. ලංදටන්ඩවේ ලංළන්දන් ලංනළතුම ලං

ටයවුේ ලංඳහය වළදීදේ ලංදොන්ත්රහ් තුම ලංචීන ලංභහභට ලංබහය ලංම්න්නහ. ලං
රුහිඹල් ලං දෝටි ලං 66,600ට ලං දොන්ත්රහ් තුමක් ලං බහය ලං ම්න්නහ, ලං
දටන්ඩයඹක් ලං නළතුම. ලං අටුා ලං මිකනිසුන් ලං ඒහට ලං න්ද ලං දනහ. ලං

තභන්ද  ලං තහ් තහද  ලං දොදවොන් ලං දඹ ලං වළම්හ. ලං ජනතහ ලං ල්ලි ලං
විඹදේ ලං යරහ. ලං රුහිඹල් ලං දෝටි ලං 100ක් ලං විතය ලං විඹදේ ලං යරහ ලං
දොදවොන් ලං දල් ලං වළම්හ. ලං ඒ ලං හද භ ලං ම ලං විකුණහ ලං න්න ලං ඵළවළ ලං

කිඹරහ ලංදොමන් ලංෆ ලංවමදී, ලං ලං2014 ලංඅවුරුමදම ලංවල් ලංදටොන් ලංරක් ලං
වඹක් ලං ුනඹනඹ ලං ශහ. ලං භවය ලං භන්ත්රීතුමභන්රහද  ලං ුච්චිරහට ලං
භළණික් ලංභලු ලංවේඵ ලංවුණහ. ලංුණ්ඩු ලංභහරු ලංවුණහට ලංඳසු ලංභවය ලංටුටපු ලං
ඇභිකරුන්ට ලං තභන්ද  ලං ් ේ ලං දඳන්හ ලං න්න ලං ඵළරු ලං දල් ලං

ඳවයපු ලං ඵශල්ලු ලං හද  ලං දඟරන්න ලං ඳටන් ලං දන ලං ිකදඵනහ. ලං
දභොක්ද, ලංදේ ලංයටට ලංවුදණ්? ලං 

දේ ලංයදට් ලංජනතහද  ලංල්ලි ලංඒ ලංවිධිඹට ලංනහසික ලංශ ලංනිහ ලංයට ලං
ම්ප්ඳ්  ලං යටක් ලං ඵට ලං ඳ්  ලං වුණහ. ලං යදට් ලං ුවේථිඹ ලං ඳරිවහනිඹට ලං ඳ්  ලං

වුණහ. ලං ඒ ලං විතයක් ලං දනොදයි, ලං ඒහධිඳික ලං ක්රභඹක් ලං ඹටද්  ලං ධනඹ, ලං
ඵරඹ ලංිකදඵන ලංඅඹට ලංළඩ ලංය ලංන්න ලංපුළුන් ලංභහජඹක් ලංනිවේභහණඹ ලං
වුණහ. ලං සුම්සහට ලංසුම්සු ලංතළන ලංරළබුදණ් ලංනළික ලංනිහ ලංදේ ලං යදට් ලංටුටපු ලං

ඉදන ලං් ත ලංබුමධිභ්  ලංමිකනිසුන් ලංයට ලංළන ලංරකිරිරහ ලංයට ලංවළය ලංදභහ ලං
ඹන ලංහරඹක් ලංඋදහ ලං වුණහ. ලං දේහ ලං වාන්න ලංඵළවළ. ලං යදට් ලංුවේථිඹ ලං
ඩහ ලංළටුණහ ලංවිතයක් ලංදනොදයි, ලංදරෝඹ ලංඉදරිදේ ලංඅදප් ලංයට ලංනීික ලං

විදයෝධී ලං ළඩ ලංයන ලං යටක් ලංඵට ලංඳ්  ලං වුණහ. ලං භවජන ලංමුදල් ලංවිනහල ලං
යන ලං යටක් ලං ඵට ලං අදප් ලං යට ලං ඳ්  ලං වුණහ. ලං දේහ ලං වාන්න ලං ඵළවළ. ලං
Transparency International හද  ලංුඹතන ලංදරෝඹට ලංවඬ ලංනඟහ ලං

කිඹනහ, ලං දභන්න ලං රාහද  ලං ත් ් ඹ; ලං  ලං දේයි ලං දේ ලං යදට් ලං
ත් ් ඹ ලංකිඹරහ. ලං 

"භභයි ලංයජහ" ලංකිඹරහ ලංෆ ලංළහුහට ලංදරෝඹ ලංඉදරිදේ ලංදේහයින් ලං
න් ලංදන්න ලංඵළරි ලංවුණහ. ලංඅදප් ලංයට ලංදරෝඹ ලංඉදරිදේ ලංඅඳකීවේිකඹට ලං

ඳ්  ලංන ලංවිට ලංඅඳට ලංරළබී ලංිකබුණු ලංGSP වනඹ ලංඳහ ලංඅඳට ලංනළික ලංවුණහ. ලං
GSP වනඹ ලං අටුමික ලං මභ ලං නිහ ලං රැකි ලං යක්හ ලං උ් ඳහදනඹ ලං කිරීභට ලං
ිකබුණු ලංවේභහන්තලහරහ ලංඅඳට ලංනළික ලංවුණහ. ලංඅදප් ලංජහතයන්තය ලංභ් ය ලං

දදශහභ ලං ඩහ ලං ළටුණහ. ලං යහජය ලං මුදල් ලං අබහවිත ලං යන ලං යටක්, ලං

ඒහධිඳික ලං ඳහරනඹක් ලං ිකදඵන ලං යටක් ලං මභ ලං නිහ ලං අඳට ලං ඒහ ලං නළික ලං
වුණහ. ලංඅදප් ලංයටට ලංරුහිඹල් ලංදෝටි ලං3,000 ලංඳභණ ලංවිදමල ලංවිනිභඹ ලං
රළදඵන ලං එ ලං නතය ලං වුණහ. ලං මරහනහරඪ ලං රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං
Transparency International ුඹතනදේ ලංrecords අනු ලංඅල්ර, ලං

දූණඹ ලං නළික ලං දරෝදේ ලං ිකදඵන ලං දවොභ ලං යටල් ලං න්දන් ලං
දඩන්භහවේඹ, ලං හින්රන්තඹ, ලං සමඩනඹ, ලං නසීරන්තඹ, ලං
දනදවේරන්තඹ ලංළනි ලං යටලුයි. ලංඒ ලං දොල්දරෝ ලං ඒ ලං යටරට ලංරකුණු ලං

90ක් ලංදීරහ ලංිකදඵනහ. ලංඒ ලංහද භ ලංcorruption ළඩිභ ලංයටල් ලංවිධිඹට ලං
ලිබිඹහ, ලං ඉයහඹ, ලං දනිසියුරහ, ලං වයිටි ලං යහජයඹ, ලං දේභනඹ ලං ළනි ලං
යටල් ලංනේ ලංයරහ ලංිකදඵනහ. ලංඒ ලංයටරට ලංරකුණු ලං20ට ලංඩහ ලංඅඩු ලං

්රභණඹක් ලංතභයි ලංරළබී ලංිකදඵන්දන්. ලංඒ ලං යටර ලංතභයි ලං දභළනි ලංසිම් ලං
මේ ලංසිම් ලංන්දන්. ලංඒ ලංයටල් ලංම්ප්ඳ්  ලංයටල්. ලංඒ ලංයටරට ලංදහ්  ලං
දොඩ ලං එන්න ලං ඵළවළ. ලං රාහ්  ලං ඒ ලං ත් ් ඹට ලං ඳ්  ලං දරහයි ලං

ිකබුදණ්. ලංඅදප් ලංයටට ලංඅ් වුණු ලංඉයණභ ලංතභයි, ලංඅහි ලංදරෝදේ ලං83න ලං
සථහනඹට ලංඳ් මභ. ලංඒ ලංවිතයක් ලංදනොදයි. ලංඒ ලංදශ්රේණිත ලංකිරීභ ලංතුමශ ලං
අඳට ලං රකුණු ලං 40ක්්  ලං ළනීභට ලං වළකිඹහ ලං රළබුදණ් ලං නළවළ. ලං එභ ලං
නිහ ලංභහ ලංවිදලේදඹන් ලංකිඹනහ, ලංභවජන ලංමුදල් ලංදූණඹ ලංවහ ලංඅල්ර ලං

විනහල ලංයන ලංදතක් ලංදේ ලංයදට් ලංඅනහතඹ ලංවදන්න ලංඅඳට ලංදනොවළකි ලං
න ලංඵ. ලං 

අහි ලං දළක්හ, ලං එක්දෝ ලං මුදල් ලං අල්රස ලං දීරහ, ලං එක්දෝ ලං ලිාගි ලං
අල්රස ලං දීරහ, ලං විවිධ ලං ය්රහද ලං දීරහ ලං දවෝ ලං භක් ලං නළවළ, ලං තභන්ද  ලං

ළඩඹ ලංය ලංන්න ලංපුළුන් ලංවළකිඹහ ලංිකදඵන ලංභහජඹක් ලංනිවේභහණඹ ලං
දරහ ලංිකබුණු ලංඵ. ලංඒ ලං අඹ ලංතභයි ලංඵර්  ලං දරහ ලං ිකදඵන්දන්. ලංදේ ලං
යදට් ලංජනතහට ලංවිලසහඹක් ලංිකබුදණ් ලංනළවළ. ලංදඳොලීසිඹට ලංගිදඹෝ  ලං
අල්රස ලංදදන ලංදනහ ලංදනනහ. ලංඑදවභ ලංනළ් නේ ලංදන්  ලංඅල්රස ලං

ක්රභඹකින් ලං දනනහ ලං මිකක් ලං හධහයණඹ ලං ඉසට ලං න්දන් ලං නළවළයි ලං
කිඹන ලං වළඟීභ ලං දේ ලං යදට් ලං ජනතහට ලං ිකබුණහ. ලං අධියණඹට ලං ගිඹ්  ලං
ළඩක් ලං නළවළ. ලං අධියණඹට ලං ගිඹ්  ලං ඵරපුළුන්හය ලං භනුයඹහ ලං

දනනහ ලංමිකක් ලංඅටුා ලංභනුයඹහට ලංතළනක් ලංනළවළයි ලංකිඹන ලංවළඟීභ ලං
ජනතහට ලං ිකබුණහ. ලං උහවි ලං භූමිකඹට ලං ගිටුන් ලං ඵළලුහභ ලං අඳට ලං
දඳදනනහ, ලං ල්ලි ලං ිකදඵන ලං මිකනිසුන්, ලං ඵරඹ ලං ිකදඵන ලං මිකනිසුන් ලං

උහවි ලං භූමිකදේ ලං නළවළයි ලං කිඹරහ; ලං ම්ප්ඳ් , ලං අටුා ලං මිකනිසුන් ලං තභයි ලං
උහවි ලං භූමිකදේ ලං නඩුරට ලං ඳළටලිරහ ලං ිකදඵන්දන් ලං කිඹරහ. ලං එදේ ලං
න්දන් ලං අල්රසර ලං ්රිකපරඹක් ලං ලදඹන් ලං කිඹන ලං එ ලං දේ ලං යදට් ලං

වළභදදනහභ ලං විලසහ ලං යනහ. ලං යහජහරි ලංටයු් තක් ලං ය ලං න්න ලං
යජදේ ලං හවේඹහරඹට ලං ගිඹ් , ලං අල්රස ලං දීරහ ලං ඒ ලං ටයු් ත ලං ය ලං
න්නහ ලංවළදයන්නට ලංදන ලංක්රභද දඹක් ලංනළවළ. ලංදේ ලංයදට් ලංභතඹක් ලං

ිකබුණහ, ලං ල්ලි ලං දීරහ ලං ළඩක් ලං ය ලං න්නහ ලං මිකක් ලං එඹට ලං දන ලං
විධිඹක් ලංනළවළයි ලංකිඹරහ. ලංඅල්රක් ලංදීරහ ලංළඩක් ලංය ලංන්නහ ලංමිකක් ලං
එඹට ලංදන ලංවිධිඹක් ලංනළවළයි ලංකිඹන ලංඑ ලංටුතට ලංවිතයක් ලංදනොදයි, ලං
තභන්ද  ලංලරීයදේ ලංිකදඵන ලංඇට ලංමිකම්ලුරට ලංඳහ ලංහළදරහ ලංිකබුණහ. ලං

වළඵළයි ලං දේ ලං ක්රභඹ ලං තුමළින් ලං අතදශොසක් ලං ඵර්  ලං වුණහ, ලං
අතදශොසක් ලංලක්ිකභ්  ලංවුණහ. ලංඒ ලං ඵර්  ලංඅඹද  ලංවඬ ලංතභයි ලං යට ලං
තුමශ ලංක්රිඹහ් භ ලංන්න ලංඳටන් ලං් ද් . 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංඔඵතුමභහට ලංනිඹමිකත ලංහරඹ ලංඅහනයි. 
 

ගරු අජි ක මළන්නප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ථහ ලං තභ ලං ඳටන් ලං ් ද් ්  ලං නළවළ. ලං භට ලං විනහඩි ලං කීඹක්ද ලං

ිකබුදණ්? 
 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනහඩි ලං8යි. 
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ඳහවේලිදේන්තුම 

ගරු අජි ක මළන්නප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
තභ ලං විනහඩි ලං 8ක් ලං තවුදණ් ලං නළවළ. ලං භට ලං ත ලං විනහඩි ලං 2ක්්  ලං

දදන්න. 
 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නළවළ, ලං නළවළ. ලං හරඹ ලං භදයි. ලං ථි ලං භන්ත්රීරු ලං දඵොදවෝ ලං
දදදනක් ලං ඉන්නහ. ලං ඔඵතුමභහද  ලං ථහ ලං විනහඩිඹකින් ලං අන් ලං
යන්න. 
 

ගරු අජි ක මළන්නප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்நெறகு அஜறத் ரன்ணப்ததந்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං ථහ ලං ඳටන් ලං න්න ලං
රළබුදණ්්  ලංනළවළ, ලංහරඹ ලංඅහන ලංදරහ. ලං 

භහ ලං කිඹනහ, ලං විදලේදඹන් ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං
විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහද  ලං වේතභහන ලං අධයක් ලං ජනයහල් ලං
දල්රුක්ෂි ලං වික්රභසිාව ලං භළිකනිඹ ලං ඉතහභ්  ලං හවේථ ලං දේ ලංටයු් ත ලං
නිභ ලං යනහඹ ලං කිඹරහ. ලං නමු්  ලං දළනට ලං ිකදඵන්දන් ලං එදහ ලං ිකබුණු ලං
අධියණ ලං ඳමධිකඹයි. ලං අල්රස ලං දූණඹට, ලං ාචහට ලං රක් ලං වුණු ලං
පුමරඹන් ලං අධියණඹට ලං දඹොමු ලං වුණහට, ලං අධියණ ලං ඳමධිකඹ ලං
ලක්ිකභ්  ලංයන්දන් ලංනළතුම ලංතීන්ම් ලංතීයණ ලංඉක්භනට ලංදදන්න ලංඵළවළ. ලං
දනභ ලං අධියණඹක් ලංනළතුම ලං අඳට ලං දේ ලං තීන්ම් ලං තීයණ ලං ක්රිඹහ් භ ලං
යන්න ලංඵළවළ. ලං 

අහන ලංලදඹන් ලංභහ ලංකිඹනහ, ලංයජඹ ලංඵරහදඳොදයෝ තුම ලංන්දන් ලං
ඹව ලංඳහරනඹයි; ලංයජඹ ලංඵරහදඳොදයෝ තුම ලංන්දන් ලංදේ ලංයදට් ලංභවජන ලං
මුදල් ලං වළභ ලං ලතඹක්භ ලං ළඩදහයී ලං ුහයඹට ලං ුදඹෝජනඹ ලං නහ ලං
දකින්නයි ලං කිඹරහ. ලං අදප් ලං වෘදඹ ලං සතුම ලං ලක්ිකභ්  ලං වුණහට ලං ළඩක් ලං
නළවළ, ලංරුධිය ලංනහශඹ ලංblock එක් ලංඅික ලංවුදණෝ  ලංparalyse නහ. ලං
අඳට ලං දනභ ලං අධියණඹක් ලං ඕනෆ. ලං FCID එදක් ලං ්රලසන ලං වින්න ලං
අධියණඹක් ලං ඕනෆ. ලං ඒ ලං හද භ ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං
විභවේලන ලංදොමිකන් ලංබහදන් ලංදදන ලංනිවේදමල ලංභත ලංඒ ලංවහ ලංනඩු ලං
ඳළරීේ ලං ටයුතුම ලං ක්රිඹහ් භ ලං කිරීභට ලං දනභ ලං අධියණඹක් ලං
අලයයි. ලංකුභන ලංුහයදඹන් ලංදවොරුන් ලංඅල්රහ ලං ම්න්න් , ලංතීන්ම්ක් ලං
දදන්දන් ලංනළික ලං නිහ, ලං "තභ්  ලං දවොරු ලං ඇල්ලුද  ලං නළවළ. ලං තභ්  ලං
දඬුේ ලං ම්න්දන් ලං නළවළ"යි ලංකිඹහ ලං ජනතහ ලං ඵරහ ලං දන ලං ඉන්නහ. ලං ඒ ලං
නිහ ලංඅහන ලංලදඹන්, ලංFCID එට ලංහද භ ලංදභභ ලංුඹතනඹට්  ලං
දනභ ලංඅධියණඹක් ලංහිටුටුහ ලංනඩු ලංඇසීභ ලංක්රිඹහ් භ ලංශ ලංයුතුමයි ලං
කිඹන ලං හයණඹ ලං අධියණ ලං ඇභිකතුමභහද  ලං අධහනඹට ලං දඹොමු ලං
යනහ. ලං 

 

[தற.த. 5.09] 
 

ගරු ඥළනමු කතු ශ්රීමන්වන් මශතළ 
(ரண்நெறகு ஞரணநைத்து ஸ்ரீவென்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகப மனமரங்கும் உநப்தறணர் அர்கவப, இன்ந 

இச்ெமதறல் இனஞ்ெம் அல்னது ஊல் தற்நற நெனணரய்வு 

ஆமக்குழுறன் தறப்தரபர் ரகத்றன் ெம்தபம் ற்நம் 

தகரடுப்தணவுகமப நெலமத்ல், சுரலண ஆமக்குழுக் 

கபறன் மனர்கள் ற்நம் உநப்தறணர்களுக்குச் 

தெலுத்ப்தடும் ஊறங்கள் ற்நம் மண தடிகள் 

தற்நறரண றரம் கரெரரக மடததற்நக் 

தகரண்டிந்க்கறன்ந இவ்வமபறல், ணது கந்த்றமணநோம் 

தறவுதெய்னரம் ன்ந றமணக்கறன்வநன்.  

து ரட்மட டுத்துக்தகரண்டரல், இங்கு இண்டு 

மகரணர்கள் கரப்தடுகறன்நரர்கள். கடம, 

கண்றம், கட்டுப்தரடு உமடர்கள் எந் மகறணர் . 

கடம, கண்றம், ட்டுப்தரடு உமடர்கள் 

இன்நதரந் மகறணர் . ரங்கள் இம இண்மடநோம் 

ன்நரக வநதடுத்றக்தகரள்ப வண்டும். து ரட்டின் 

ஆட்ெறரணது கடம, கண்றம், கட்டுப்தரட்டுடன் 

இந்க்கறன்நர்கபறன் மககபறல் கறமடத்றந்ந்ரல், சுர்க்க 

நேறரக றபறர்ந்றந்க்கும். அவவதரன்ந அறகரரறகளும் ெரற, 

அெ உத்றவரகத்ர்களும் ெரற, கடம, கண்றம் கட்டுப் 

தரடுடன் தெற்தடக்கூடிர்கபரக இந்ந்றந்ந்ரல், இந் 

ரடு ன்வநர அதறறந்த்றமக் கண்டிந்க்கும். ஆணரல், 

கடம, கண்றத்றல் ட்டுப்தரடுமடர்கபறன் 

மககளுக்கு அடிக்கடி இந் ரட்டின் ஆட்ெற அறகரம் 

தென்நறந்க்கறன்ந கரத்றணரல், இந் ரட்டிமணக் 

கட்டிதழுப்தக்கூடி றமனம தறன்வணரக்கறரக 

அமந்றந்க்கறன்நது.  

கடம, கண்றம் கட்டுப்தரட்டுடன் தறரற்ந 

கறன்நர்கள் ெம்தபத்மத் ற, வந மணநோம் ற்நர் 

கபறடம் றர்தரர்க்கரட்டரர்கள். அவ்ரந றர்தரர்க்கரல் 

றரரண நைமநறல், வரற தரமறல் தறரற்நகறன்ந, 

கடம, கண்றம் கட்டுப்தரட்டுடன் தெற்தடுகறன்ந 

தறப்தரபர் ரகத்துக்குச் ெம்தபத்ம அறகரறத்துக் 

தகரடுக்கவண்டி வம இந்க்கறன்நது. ஆணரல், இனஞ்ெம் 

அல்னது ஊல் வரெடிகள் மனறரறத்ரடக்கூடி றத்றல் 

ரட்டின் றமனம கரப்தடுரக இந்ந்ரல், இனஞ்ெம் 

அல்னது ஊல் ஆமக்குழுறன் தறப்தரபர் ரகத்துக்குச் 

ெம்தபத்ம அறகரறத்துக்தகரடுப்தறல் ந்ற அர்த்நை 

றல்மன. றரரக, வரற தரமறல் தெல்தட்டு ரட்டில் 

இனஞ்ெம்  அல்னது ஊல் வரெடிகமப எறக்கக்கூடி 

மனர்கள் இந்ப்தரர்கபரக இந்ந்ரல், அர்களுக்கு - 

கண்றரக இந்க்கறன்நர்களுக்கு, ல்னர்கபரக 

இந்க்கறன்நர்களுக்கு, ல்னரக இந்க்கறன்நர்களுக்கு - 

ெம்தபத்ம அறகரறத்துக்தகரடுப்தறல் ந்றரண 

ஆட்வெதமணநோம் இந்க்க நைடிரது.  

இந்றர து ரட்டுக்குப் தக்கத்றலுள்ப எந் ரடு 

ன்தது ங்களுக்குத் தரறநோம். இப்ததரழுது, டில்லிறல் 

ஆம்ஆத்ற கட்ெறமச் வெர்ந் அறந்த் தகஜ்ரறரல் ன்தர் 

நைனமச்ெரக இந்க்கறன்நரர். இர் த தனவர, அறகர 

தனவர, தமட தனவர இல்னர எந் ெரர 

அெறல்ரறரக இந்ந்ரர். அர் வர்ம, உண்ம, 

கடம, கண்றம், கட்டுப்தரடு வதரன்நற்மநத் 

ன்நமட தநறகபரகக் தகரண்டு வர்லில் வதரட்டிறட்ட 

வதரது, ெட்ட ெமதறல்  தரத்ரகவுள்ப 67 ஆெணங்கபறல் 

64 ஆெணங்கமபக் மகப்தற்நறணரர் . இது வர்ம, உண்ம, 

கடம, கண்றம், கட்டுப்தரடுமட எந் மனந்க்கு 

க்கள் ங்கற எந் லர்ப்தரக அமந்து . ணவ, 

ப்வதரதும் க்கள் ெரறரண மனர்கமப, வர்மரண 

மனர்கமப, கண்றரண மனர்கமபத் தரறவு 

தெய்ன்நனம்  இனஞ்ெம் அல்னது ஊல் வரெடிகமப 

எறத்துக்கட்ட நைடிநோம். 

இந்ச் ெந்ர்ப்தத்றல் எந் ெறணறரப் தரடதனரன்நறலுள்ப, 

"றட்டம் வதரட்டுத் றந்டுந கூட்டம் றந்டிக் 

தகரண்வடறந்க்குது, அமச் ெட்டம் வதரட்டுத் டுக்கறன்ந 

கூட்டம் டுத்துக்தகரண்வடறந்க்குது" ன்ந ரறகள் ன் 

ஞரதகத்றற்கு ந்கறநது. ணவ, க்கபறடறந்ந்து 

ததநப்தடுகறன்ந இந் ரறப்தங்கள் ெரறரண நைமநறல் 

க்களுக்கரக, ரட்டுக்கரகச் தெனவு தெய்ப்தடுகறன்நணர 

ன்தமப் தற்நற ரங்கள் தரர்க்க வண்டும். ற்வதரது தரரற 

றறவரெடி ெம்தந்ரக றெரம தெய்நோம் குழுறன் 
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நைன்ணறமனறல் ஆஜர்தடுத்ப்தடுகறன்நர்கபறன் ண்றக் 

மகமப் தரர்க்கறன்நவதரது, வ்ரந இந் ரடு 

தென்நறந்க்கறன்நது ன்தம ரங்கள் அநறந்துதகரள்பக் 

கூடிரக இந்க்கறன்நது. ணவ, து ரடு எந் 

ெட்டரட்ெறம வரக்கற, ல்னரட்ெறம வரக்கற, எந் 

தரறநேரண ஜணரகத்ம வரக்கறச் தெல்னவண்டுரக 

இந்ந்ரல், இனஞ்ெ ஊல்கள் தற்நறப் நெனணரய்வு தெய்கறன்ந, 

ஆமக்குழுக்கள் வீரறநைள்பரகவும் றவகரகவும் வக 

ரகவும் தெற்தடவண்டி வமறந்க்கறன்நது . அவ்ரந 

தெற்தடுகறன்நவதரதுரன் இந் ரட்டிலுள்ப அறகரரறகள் 

லது, றர்ரகறகள்லது க்கள் ம்தறக்மக தகரள்பக் 

கூடிர்கபரக இந்ப்தரர்கள்.  

உண்மறல் ெறன மனர்கள் றகவும் நெணறரகவும் 

ணறத்துரகவும் டந்து ங்களுமட தறகமபச் 

தெவ்வண றமநவற்நறக் கரட்டிறந்க்கறன்நரர்கள். ரன் எந் 

தத்றரறமகறல் அெறல்ரற எந்ரறன்  றடம் தற்நற 

ரெறத்வன். அது இடதுெரரற உநப்தறணரண, லண்டகரன 

அநதநைமட ரசுவ ரரக்கர அர்கள் 

தற்நறரகும். அர் எந்நைமந தபறரதடரன்நக்குச் தென்ந 

றட்டு ரடு றந்ம்தறன் தறன்ணர் ணக்குக் தகரடுக்கப்தட்ட 

2,50,000 நதரய் தத்றல் றகுறரக இந்ந் 60,000 நதரம 

வடிரக அெரங்கத்றடவ எப்தமடத்ரக அந்ப் 

தத்றரறமக குநறோ்ப்தறட்டிந்ந்து. இவ்ரநரக வர்மரகப் 

தறரற்நகறன்ந உண்மரண அெறல் மனர்களும் 

இந்க்கத்ரன் தெய்கறன்நரர்கள். றற வரெடிகள் இல்னரல், 

றறமத் நரண நைமநறல் மகரபரல் ெரறரண 

நைமநறல் மகரள்கறன்ந மனர்கமப ப்வதரதும் க்கள் 

தரரட்டுகறன்நரர்கள்.  ெற்ந நைன் உமரற்நற ெக 

உநப்தறணர், றற வரெடிகள் இல்னரல் தெற்தட்ட 

மனர்கமபப் தற்நறப் தட்டிலிட்டுக் கூநறறந்ந்ரர். 

இன்தடி தரர்க்கறன்நவதரது து ரட்டிலும் கடம, 

கண்றம், கட்டுப்தரட்டுடன் தெற்தடுகறன்ந அெறல் 

ரறகள் இந்க்கறன்நரர்கள் ன்தம ரங்கள் 

அநறக்கூடிரக இந்க்கறன்நது.   

ணவ, இன்மந றமனறல் இனஞ்ெம், ஊல் வரெடிகள் 

ன்தற்நக்தகறரக அற்குரற றெரமகமப வற் 

தகரண்டு ெரறரண டடிக்மக டுக்கக்கூடிர்களுக்கு , 

வர்மரகச் தெற்தடுகறன்நர்களுக்கு , எந் சுத்ரண 

றெரமம வற்தகரள்கறன்நர்களுக்கு, ந் ஏர் அறகர 

தனத்றற்கும் அல்னது ததனத்றற்கும் அடிமரகரல் 

தெற்தடக்கூடி அத்மக ஆமரபர்களுக்குச் 

ெம்தபங்கமப அறகரறத்துக் தகரடுப்ததன்தது உண்மறல் 

வற்கத்க்கதரந் றடரகும். ஆணரல், இற்குரற 

அறகரரறகள், ஆமரபர்கள் தெற்தட்டுக் 

தகரண்டிந்க்கறன்நவதரதும் ரட்டில் இனஞ்ெம், ஊல், 

வரெடிகள் அறகரறத்துக்தகரண்டு தெல்லுரக இந்ந்ரல், 

அந் ஆமரபர்களுக்கு ங்கப்தடுகறன்ந ெம்தபங்கள் 

அர்த்ற்நமரக ரநறறடும். ஆகவ, இனஞ்ெம், ஊல் 

வரெடிகள் வதரன்நற்நரல் கதடத்ணரக ரட்மடநோம் 

க்கமபநோம் சூமநரடுகறன்ந றமனமகபறலிந்ந்து 

தரதுகரக்கக்கூடி றத்றல் ஆமரபர்கள், அறகரரறகள் 

தெற்தடவண்டி வமறந்க்கறன்நது. அவ்ரந 

தெற்தடுகறன்நவதரதுரன் உண்மறல் 'ல்னரட்ெற ' ன்தது 

அர்த்நைள்ப ஏர் ஆட்ெறரக அமநோம்.  இல்னரதுறட்டரல், 

'ல்னரட்ெற ' ன்தது தநம் தெரல்னரட்ெறரகத்ரன் 

இந்க்குவதரற, உண்மரண ல்னரட்ெறரக 

இந்ப்தற்கு ரய்ப்நெ இல்மன. அந் மகறல் இன்ந இங்கு 

தகரண்டுப்தட்டிந்க்கறன்ந ஆமக்குழுக்கபறன் 

அறகரரறகளுக்குச் ெம்தபங்கமப அறகரறத்துக் தகரடுக்கறன்ந 

இந்ப் தறவமமப் ததரநத்ட்டில் அப்தடிரண 

அறகரரறகள் றரரக, றரணரக, ெரறரகச் தெற்தடு 

ற்கு அந்ச் ெம்தப அறகரறப்நெ ன்தது அர்களுக்கு எந் 

தனரக இந்க்க நைடிநோம்.  

உண்மறல் கஷ்டப்தட்டுத் ங்களுமட கடமகமப 

வர்மநோடன் றரரகச் தெய்க்கூடி உண்மரண 

அறகரரறகபறன் வீட்டில் ப்வதரதும் நமரன் வற்நக் 

தகரண்டிந்க்கறன்நது. எந் ணறமணப் தற்நற அநறரக 

இந்ந்ரல் அணறடம் இண்டு றடங்கமபக் தகரடுத்து 

றட்டுப் தரர்க்க வண்டும் ன்ந தெரல்ரர்கள். என்ந 

தத்மக் தகரடுத்துறட்டுப் தரர்ப்தது. இண்டரது 

அறகரத்மக் தகரடுத்துறட்டுப் தரர்ப்தது. தத்மநோம் 

அறகரத்மநோம் தகரடுக்கறன்நவதரது எந்ன் ன்நமட 

றமனறலிந்ந்து பம்தரல் றரரகச் தெற்தடுரணரக 

இந்ந்ரல் அன் உண்மறல் கடம, கண்றம், 

கட்டுப்தரடுமட ணறணரக றக்கப்தடுகறன்நரன். 

இப்தடிப்தட்ட ணறர்கமப க்கள் ப்வதரதும் 

றக்கறன்நரர்கள்; துறக்கறன்நரர்கள்; வெறக்கறன்நரர்கள்; 

நேெறக்கறன்நரர்கள். அந் மகறல் இந் ரட்டில் 'ல்னரட்ெற ' 

ன்கறன்ந எந் ததரநறநைமநறமண ல்ன றமெம வரக்கற 

கர்த்துற்கு உண்மரண அறகரரறகள் ற்நம் 

உண்மரண ஆமரபர்கள் வமப்தடுகறன்நரர்கள். 

அெறல்ரறகளுக்கு அடங்கறப் வதரகறன்ந, தத்துக்கு 

அடங்கறப்வதரகறன்ந அறகரரறகள், அெறல்ரறகள் 

இந்ப்தரர்கபரக இந்ந்ரல் இந் ரட்டில் 'ல்னரட்ெற' ன்தது 

ததரய்த்துப் வதரற்கு ரய்ப்நெ இந்க்கறன்நது . அவ்ரந 

இல்னரல் ல்னரட்ெற ல்ன றமெம வரக்கற க வண்டும்; 

ரட்டில் ல்னம டக்க வண்டும். அப்தடிரண எந் 

சூழ்றமன உந்ரக வண்டுரகறந்ந்ரல் இந் அறகரரறகள் 

ப்வதரதும் ல்ன தண்நெள்பர்கபரக, கடம, கண்றம், 

கட்டுப்தரடு உள்பர்கபரக, கடம, கண்றத்றல் 

ட்டுப்தரடு அற்நர்கபரக இந்க்கவண்டி வமறந்க் 

கறன்நது. ணவ, றர்கரனத்றல் இந் ஆமக்குழுக்கள் 

அர்கபரல் ஆளுமக தெய்ப்தடுகறன்நவதரது ந்றத் 

றனரது  ரட்டில் இனஞ்ெம், ஊல்கள் எறக்கப்தடுரக 

றந்ந்ரல் இப்தடிரண இந்ப் தறவமநனம் 

அர்களுக்குச் ெம்தபங்கமப அறகரறத்துக் தகரடுப்தறல் 

ந்க் குமநநோறல்மன ன்தமச் சுட்டிக்கரட்டி , 

அமகறன்வநன். ன்நற.  
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ගරු ඉරළන් වික්රමර කන මශතළ (රළජය ලයලවළය වසලර්ධන 

නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு இரன் றக்கறத்ண - அெ தரறல்நைற்ெறகள் 

அதறறந்த்ற தறற அமச்ெர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  

මරහනහරඪ ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංඅල්රස ලංදවෝ ලං දූණ ලංදචෝදනහ ලං
විභවේලන ලංදොමිකන් ලංබහද  ලංඅධයක් ලංජනයහල්රිඹද  ලංළටුඳ ලංවහ ලං
දීභනහ ලං ්රිකදලෝධනඹ ලං කිරීභ් , ලං ඒ ලං හද භ ලං සහධීන ලං දොමිකන් ලං

බහන්ටු ලං බහඳිකරුන් ලං වහ ලං හභහජිඹන් ලං දත ලං දනු ලං රඵන ලං
ඳහරිශ්රමිකඹන් ලංවහ ලං දීභනහ ලංළන්  ලංහච්ඡහ ලංයන ලංදේ ලංඅසථහද  ලං
මුලින්භ ලංවන් ලංයන්නට ලංඕනෆ, ලංඅද ලංදේ ලං යදට් ලං දරොකු ලංදනක් ලං

ඇික ලංදරහ ලංිකදඵන ලංඵ. ලංඒ ලංදන ලංතභයි ලංසහධීන ලංඅධියණඹ ලං
ක්රිඹහ් භ ලංමභ ලංහද භ ලංසහධීන ලංදොමිකන් ලංබහ ලංක්රිඹහ් භ ලංමභ. ලං
එ ලංහරඹ ලං ලංදේ ලංදොමිකන් ලංබහ ලංසහධීන ලංක්රිඹහ් භ ලංයන්න ලං

ෆඹේ ලංයන ලංදොට, ලං හුඟක් ලංදරහට ලං එදහ ලං ිකබුණු ලං යජඹන් ලංඒහට ලං
වයස ලංළපුහ. ලංඋදහවයණඹක් ලංකි දෝ  ලංඒහ ලංනිරීක්ණඹ ලංයන්න ලං
අලය ලං නිරධහරින්, ලං දඳොලිස ලං නිරධහරින් ලං දනොම්න්න ලං හරඹකු්  ලං

ිකබුණහ. ලං 
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ඳහවේලිදේන්තුම 

ඇ් තටභ ලංඅද ලංඒ ලංදනස ලංදරහයි ලංිකදඵන්දන්. ලංඕනෆභ ලංයහජය ලං
දේදඹක් ලං සහධීන ලං දන්න ලං නේ ලං ඒ ලං යහජය ලං දේඹහට ලං නිසි ලං
ළටුඳක් ලං වහ ලං දීභනහ ලං දඹ ලං යුතුමයි. ලං  ලං පුමරදඹක් ලං මරය ලං ලදඹන් ලං
සහධීන ලං නළ් නේ ලං ඇ් තටභ ලං ඒ ලං පුමරඹහ ලං සහධීන ලං නළවළ. ලං භභ ලං
දභතළනදී ලං දඳොම්ද  ලං යහජය ලං දේඹ ලං ළනයි ලං  ලං ථහ ලං යන්දන්. ලං භභ ලං
ටුතන ලංවිධිඹට ලංයහජය ලංදේඹන්ට; ලංවිදලේදඹන්භ ලංඉවශ ලංනිර ලංතර ලං
දයන ලංයහජය ලංදේඹන්ට ලං ලංනිසි ලංඳඩිඳ් , ලංදීභනහ ලංදන්න ලංඅලයයි. ලං
පුයළසිඹන් ලං වළටිඹට ලං ඒ ලං යන්න ලං අඳට ලං කීභක් ලං ිකදඵනහ. ලං
එදවභ ලං දශේ ලං නළ් නේ ලං අහි ලං ඔවුන්ට ලං දන්  ලං ුහයදඹන් ලං මුදල් ලං
දොඹහ ලංන්න ලංභහවේඹක් ලංරහ ලංදදනහ. ලංදභතළනදී ලංඅහි ලංභහජඹක් ලං
වළටිඹට ලංඹේ ලංකිසි ලං ලංතීයණඹක් ලංත ලංයුතුමයි. ලංවිදලේදඹන්භ ලංඅදප් ලංයහජය ලං
දේඹ ලං ළන ලං ථහ ලං යන ලං දොට ලං හුඟක් ලං දරහට ලං
දමලඳහරනඥඹන්ට ලං ිකදඵන ලං පීඩනඹ ලං තභයි, ලං යහජය ලං දේහද  ලං
ායහ ලංළඩි ලංකිරීභ. ලංනමු්  ලං අඳට ලං ඊට ලං ඩහ ලං කීභක් ලංිකදඵනහ, ලං
යහජය ලංදේදේ ලංගුණහ් භබහඹ ලංළඩි ලංකිරීභට. ලංඒ ලංනිහ ලංඔවුන්ද  ලං
දීභනහ ලංඳඩිඳත ලංළඩි ලංකිරීභ ලංවහ ලංපුයළසිඹන් ලංවළටිඹට ලංඅහි ලංකීභක් ලං
ත ලංයුතුමයි. ලං 

භභ ලං රු ලං උදඹ ලං ේභන්හිර ලං භන්ත්රීතුමභහද  ලං ථහ ලං අව ලං දන ලං
ටුටිඹහ. ලං දළන් ලං එතුමභහ ලං දභතළන ලං නළවළ. ලං දේ ලං අසථහද  ලං දභළනි ලං
හච්ඡහක් ලං ඳ් න ලං එ ලං යජඹ ලං දේ ලං බහඳිකරුන්ට ලං අල්රක් ලං
දදනහ ලංහද  ලංකිඹන ලංඅදව ලංඑතුමභහ ලංඉදරිඳ්  ලංශහ. ලංභභ ලංකිඹන්දන් ලං
ඒ ලං අදව ලං ේපවේණදඹන්භ ලං ්රිකක්දේඳ ලං යන්න ලං ඕනෆ ලං කිඹරහයි. ලං
නමු්  ලංඒ ලංේපවේණදඹන්භ ලං්රිකක්දේඳ ලංයන්න ලංනේ ලංභභ ලංටුතන ලං
විධිඹට ලංදේ ලංදොමිකන් ලංබහර ලංබහඳික ලංධුයඹ ලංදයන; ලං ලංඅල්රස ලංදවෝ ලං
දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහද  ලං අධයක් ලං ජනයහල් ලං
ධුයඹ ලංදයන ලංඅඹද  ලංඳඩිඳත ලංතීයණඹ ලංයන ලංදොට ලංරින් ලංය ලංඒ ලං
තීයණඹ ලං දන්න ලං ඕනෆ ලං නළවළ. ලං  ලං ඒ ලං නිහ ලං ඒ ලං ඳඩිඳත ලං ව ලං අදනක් ලං
දීභනහ ලං ඒ ලං තනතුමරුරට ලං ේඵන්ධ ලං දශෝ  ලං වළභදහභ ලං ඒ ලං
තනතුමරුරට ලංභහන ලංඒහ ලංතීයණඹ ලංදයි ලංකිඹරහ ලංඅහි ලංදන්නහ. ලංදේ ලං
තහද  ලං ඒ ලං දඹෝජනහ ලං ඉදරිඳ්  ලං දරහ ලං ිකදඵනහ. ලං අල්රස ලං දවෝ ලං
දූණ ලං  ලංදචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහද  ලං අධයක් ලං
ජනයහල්තුමමිකඹට ලං දදන ලං භහසි ලං ළටුඳ ලං වහ ලං  ලං දීභනහ, ලං අිකදවේ ලං
දොලිසිටවේ ලංජනයහල් ලං- ලංAdditional Solicitor-General - තනතුරට 
අදහශ ලං භහසි ලං ළටුඳ ලංව ලං සිඹලු ලංදීභනහරට ලං භ ලංයන්නඹ ලංකිඹන ලං
අදව ලං ඇතුමශ්  ලං ය ලං ිකදඵනහ. ලං භභ ලං ටුතන ලං විධිඹට ලං ඒ ලං හුඟක් ලං
දවො ලං අදවක්. ලං එතදොට ලං දහ්  ලං ළඹක්්  ලං ිකඹහ ලං න්න ලං
ඵළවළ ලං  ලංයජඹ ලංඒ ලංපුමරඹහද  ලංමුහුණ ලංදවහ ලංඵරරහ ලංඑ ලංඑ ලංළඩිමේ ලං
සිම් ලංයනහ ලංකිඹරහ. ලං 

මරහනහරඪ ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංභහ ලං දදනු ලංකිඹන්න ලංඅලය ලං
රුණක් ලං ිකදඵනහ. ලං ඒ ලං තභයි ලං යහජය ලං දේඹන්ට ලං ඹේ ලං කිසි ලං
දීභනහක් ලං දදන ලං එ. ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං ඳහවේලිදේන්තුමද ්  ලං දනොදඹකු්  ලං
අසථහර ලංඒ ලංඅදව ලංඉදරිඳ්  ලංශහ. ලංඒ ලංදීභනහ ලංදඹ ලංයු් ද්  ලංමුදලින් ලං
කිඹන ලං එ ලංතභයි ලං භද  ලං අදව ලං න්දන්. ලං දඵොදවෝ ලං විට ලං අහි ලං මුදල් ලං
දීරහ ලංඊට ලංඳසදේ ලංකිඹනහ, ලං "හවේ ලංඑට ලංඵරඳත්රඹක් ලං - ලංcar permit  
එක්- ලංදදමු"යි ලංකිඹරහ. ලංඑදවභ ලංවන් ලංශහභ ලංයට ලංතුමශ ලංළඹක් ලං
ඇික ලං නහ, ලං ඟරහ ලං විලහර ලං දීභනහක් ලං දදනහඹ ලංකිඹරහ. ලං නමු්  ලං
ඇ් ත ලං ථහ ලං ඒ ලං දනොදයි. ලං භහ ලං ටුතන ලං වළටිඹට ලං ලං භන්ත්රීරුන් ලං
විතයක් ලංදනො ලංයහජය ලංදේඹන්, ලං ලංයජදේ ලංඉවශ ලංනිරධහරින්, ලංඉවශ ලං
වදය ලංනිරධහරින් ලංඇතුමළු ලංදේ ලංpermit එ ලංරළදඵන ලංඅඹ ලංදන්නහ, ලං
එඹට ලං ඹේකිසි ලං ටිනහභක් ලං ිකදඵනහඹ ලං කිඹරහ. ලං උදහවයණඹක් ලං
ලදඹන් ලං ් දතෝ , ලං ඳහවේලිදේන්තුම ලං භන්ත්රීයඹකුට ලං රුහිඹල් ලං
54,000 ලංදීභනහක් ලංරළදඵනහ. ලං භට ලං භතයි, ලං ඒ ලං  ලං permit එදක් ලං
ටිනහභ ලංරුහිඹල් ලංමිකලිඹන ලං10ක් ලංඳභණ ලංනහඹ ලංකිඹරහ ලංඳසු ලංගිඹ ලං
ඳහවේලිදේන්තුමද දී්  ලංවන් ලංශ ලංඵ. ලං ලං ලං 

ඒ ලං මුදර ලං භහ ලං 60කින් ලං දඵම්දෝ  ලං භහඹට ලං රුහිඹල් ලං
1,66,000ක් ලංදනහ. ලංඒ ලංභන්ත්රීතුමභහට ලං leasing company එකින් ලං
අයදන ලං හවනඹක් ලං ම්න්නහ ලං නේ ලං අඩුභ ලං ලදඹන් ලං එඹ ලං රුහිඹල් ලං

රක්ඹක් ලංඒ ලංදනුදන් ලංදන්න ලංදනහ. ලංඇ් තටභ ලංඉිකරි ලංමුදර ලං
න ලංරුහිඹල් ලං66,000ට, ලංරුහිඹල් ලං54,000 ලංඑතුම ලංදශෝ  ලංභහඹට ලං
දවිඹ ලංයුතුම ලංමුළු ලංදමභභ ලංදන්දන් ලංරුහිඹල් ලං1,20,000ක් ලංඳභණයි. ලං
භහ ලංඒ ලංහයණඹ ලංඳළවළදලි ලංදශේ ලංදභන්න ලංදේ ලංනියි. ලංනළ් නේ ලංයට ලං
තුමශ ලං ලංභතඹක් ලංඇික ලංදනහ, ලංඳහවේලිදේන්තුම ලංභන්ත්රීරුන් ලංවිලහර ලංඳඩි ලං
ඳතක් ලං රඵනහඹ ලං කිඹරහ. ලං ඒ ලං දනොදයි, ලං ඇ් ත ලං  ලංථහ. ලං දේ ලං
හයණඹ ලං අදහශ ලං දන්දන් ලං ඳහවේලිදේන්තුම ලං භන්ත්රීරුන්ට ලං විතයක් ලං
දනොදයි. ලං වදයරුන්ට් , ලං යජදේ ලං ඉවශ ලං නිරධහරින්ට්  ලං දේ ලං
හයණඹ ලං අදහශ ලං දනහ. ලං ඒ ලං නිහ ලං දේ ලං ළඹ ලං නළික ලං යන්න ලං
අලයයි. ලංයහජය ලංදීභනහ ලංඳහයදෘලය ලංදන්න ලංනේ ලංමුදලින්භ ලංදේ ලංදීභනහ ලං
දදන ලං එ ලං  ලංළද්  ලං නහ. ලං දේ ලං යජ ලංදේ ලං දඹෝජනහක් ලං දන්න ලං
ඕනෆ ලං නළවළ. ලං යජඹයි, ලං විඳක්ඹයි ලං එතුමදරහ, ලං යට ලං ළන ලං ටුතරහ, ලං
ඉදරිඹ ලං ළන ලං ටුතරහ, ලං දේ ලං හද  ලං දමල් ලං දනස ලං යන්න ලං අහි ලං
ඹේකිසි ලංදඳොම් ලං ්රිකඳ් ිකඹට ලං එන්න ලංඕනෆ. ලං මුදල් ලංඇභිකතුමභහ ලංඳසු ලං
ගිඹ ලංඅඹ ලං ළදේදී ලං දේ ලංහ ලංද  ලං දඹෝජනහක් ලං ඉදරිඳ්  ලංශහභ ලංවිලහර ලං
විදයෝධඹක් ලංඇික ලංවුණහ. ලංනමු්  ලංඅහි ලංශ ලංයු් ද්  ලංහච්ඡහක් ලංඇික ලං
යරහ, ලං යහජය ලං දේඹන්ට ලං මීට ලං ළඩිඹ ලං ඔබින ලං සුම්සු ලං ඳඩි ලං ඳතක් ලං
දන්නට ලං ටයුතුම ලං කිරීභයි. ලං එතදොට ලං ඳහයදෘලයබහඹ ලං ළඩි ලං
දනහ. ලං 

ද්රයභඹ ලං ලදඹන් ලං දනොදී ලං ඒ ලං වනහධහය මුදලින් ලංදදන ලං එදක් ලං
ඹවඳ් භ ලං දභන්න ලං දේ ලං නියි. ලං දඳොදවොය ලං වනහධහයඹ ලං ළන ලං
ටුතුමදෝ  ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං හරදේදී ලං දඳොදවොය ලං වනහධහයඹ ලං ම්න්දන් ලං
ද්රයභඹ ලංලදඹන් ලංදඳොදවොය ලංදරයි. ලංඅද ලංඅඳ ලංමුදරක් ලංවළටිඹටයි ලංඒ ලං
වනහධහයඹ ලංරඵහ ලංදදන්දන්. ලංයහජය ලංගිණුභකින් ලංරුහිඹල් ලං100ක් ලංඵළය ලං
ශහ ලංනේ, ලංදළින්භ ලංඒ ලංරුහිඹල් ලං100භ ලංදොවි ලංභව් තඹහට ලංඹනහ. ලං
අතයභළදඹන්ට ලං ඒදන් ලං කිසික් ලං රළදඵන්දන් ලං නළවළ. ලං ද්රයභඹ ලං
දදඹක් ලං දදනදොට ලං අතයභළදඹන් ලං ඒදන් ලං දොටක් ලං රඵහ ලං
න්නහ. ලංනමු්  ලංද්රයභඹ ලංලදඹන් ලංදනොදී ලංඒ ලංදළින්භ ලංමුදලින් ලං
ම්න්දනෝ , ලංරුහිඹල් ලංසිඹඹක් ලං දදනහ ලංනේ ලංරුහිඹල් ලංසිඹඹභ ලං දොවි ලං
භව් තඹහද  ලං ගිණුභට ලං දළින්භ ලංඵළය ලංයන්න ලංපුළුන්. ලං මුදලින් ලං
දීදේ ලංිකදඵන ලංහසිඹ ලංදේයි. ලංහවන ලංpermit එක් ලංම්න්නහභ ලංහුඟක් ලං
දරහට ලංඒ ලංහවනඹභ ලංන්න ලංසිම් ලංදනහ. ලං ලං 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලං නිදඹෝජය ලං ඇභිකතුමභහ, ලං ඔඵතුමභහට ලං රළබී ලං ඇික ලං හරඹ ලං
අහනයි. 

 

ගරු ඉරළන් වික්රමර කන මශතළ  
(ரண்நெறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

විනහඩි ලංනඹක් ලංත ලංවුදණ් ලංනළවළ ලංදන්. ලං 
 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනහඩි ලංනඹ ලංඅහනයි. 
 

ගරු ඉරළන් වික්රමර කන මශතළ  
(ரண்நெறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

එදවනේ ලංභභ ලංභද  ලංථහ ලංඉක්භනට ලංඅන් ලංයන්නේ. ලංභභ ලං
කිඹමිකන් ලං ටුටපු ලං රුණ ලං අභත ලං යරහ ලං අහන ලං රුණ ලං ළන ලං

කිඹන්නේ. ලං 

දේ ලං යදට් ලං ජනතහ ලං  ලංදඵොදවොභ ලං රකිරීභකින් ලං සිටිනහ, ලං
අධියණදේ ඳිකන නඩු ලං විලහර ලං ලදඹන් ලං ්රභහද ලං මභ ලං

ේඵන්ධදඹන්. ලං අල්ර, ලං දූණඹ ලං ේඵන්ධදඹන් ලං අධියණදේ ලං
ඳිකන ලං නඩු ලං ටයුතුම ලං ්රභහද ලං මභ ලං නිහ ලං ජනතහ ලං තත්  ලං
රකිදයනහ. ඳහවේලිදේන්තුමද  ලං හුඟක් ලං ඉන්දන් ලං ාචහහයයින්, ලං

815 816 

[රු ලංඉයහන් ලංවික්රභය් න ලංභවතහ] 
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දවොරුන් ලංකිඹරහ ලංජනතහ ලංඅතය ලංභතඹක් ලංිකදඵනහ. ලං ලංදේ ලංඇ් ත ලං

කිඹරහ ලං භහ ලංනේ ලංහිළින්දන් ලංනළවළ. ලං දවොරු, ලං ාචහහයයින් ලංඕනෆභ ලං
තළන ලංඉන්නහ. ලංඳහවේලිදේන්තුමද ්  ලංඉන්නහ ලංදන්න ලංපුළුන්. ලංඒ ලං
නිහ ලං භහ ලං දඹෝජනහ ලං යනහ, ලං අල්ර, ලං දූණඹ ලං ේඵන්ධදඹන් ලං
ඳභණක් ලං ටයුතුම ලං යන්න ලං විදලේ ලං අධියණඹක් ලං ඇික ලං යන්න ලං

කිඹරහ. ලං යජදේ ලං තනතුමරු ලං දයන ලං නිරධහරින් ලං දන්න ලං පුළුන්, ලං
භන්ත්රීරු ලං දන්න ලං පුළුන්, ලං ඇභිකරු ලං දන්න ලං පුළුන්, ලං වුරු ලං
වුණ්  ලංභක් ලංනළවළ, ලංවිදලේ ලංඅධියණඹක් ලංඇික ලංයරහ, ලං්රභහදඹක් ලං

දනොභළික ලංදේ ලංඅඹ ලංඅධියණඹට ලංඉදරිඳ්  ලංයරහ, ලංළරැදරුන් ලං
නේ ලං ඔවුන්ට ලං දඬුේ ලං රඵහ ලං දදන්න ලං කිඹරහ ලං ඉල්රමිකන් ලං භහ ලං නිවඬ ලං
නහ. ලංසතුමිකයි. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුමිකයි. ලං 

රු ලං(ුචහවේඹ) ලංවවේ ලංද ලංසිල්හ ලංනිදඹෝජය ලංඇභිකතුමභහ, ලංඔඵතුමභහට ලං
විනහඩි ලංවතය ලංහරඹක් ලංිකදඵනහ. 

 
ගරු (ආ ළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ (විමද් ක යුතු 

නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர - 

தபறரட்டலுல்கள் தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 

විනහඩි ලං වතයක් ලංභට ලංරඵහ ලං දීභ ලංහිළිඵ ලංඔඵතුමභහට ලං සතුමිකන්ත ලං
නහ. ලං 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! දේ ලං අසථහද දී ලං වුරුන් ලං දවෝ ලං රු ලං

භන්ත්රීයදඹක් ලංරු ලංඑඩ්ඩ් ලංගුණදේය ලංභවතහද  ලංනභ ලංමරහනඹ ලං
වහ ලංදඹෝජනහ ලංයන්න. 

 
ගරු ඉරළන් වික්රමර කන මශතළ  
(ரண்நெறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං "රු ලං එඩ්ඩ් ලං ගුණදේය ලං
භවතහ ලංදළන් ලංමරහනඹ ලංත ලංයුතුමඹ"යි ලංභහ ලංදඹෝජනහ ලංයනහ. 

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුල ගරු කී ජයලර්ධන මශතළ මූළවනමයන් ඉල ක 

වුමයන්  ගරු එඩ්ලඩ් ගුණමව කර මශතළ මූළවනළරූඪ විය. 
 

அன் தறநகு, ரண்நெறகு னக்கற ஜர்ண அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்ந அகனவ, ரண்நெறகு ட்ட் குவெக 

அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 

and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං ඔඵතුමභහට ලං විනහඩි ලං වතය ලං හරඹක් ලං රළබී ලං

ිකදඵනහ. 

[අ.බහ. ලං5.29] 
 

ගරු (ආ ළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்நெறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භහ ලං රු ලං ඉයහන් ලං වික්රභය් න ලං නිදඹෝජය ලං ඇභිකතුමභහ ලං කිඹපු ලං

ථහ්  ලං එක් ලං එඟ ලං දනහ. ලං "දවොරු" ලං කිඹන ලං ජහිකඹ ලං ඳක්, ලං
ඳහට, ලං ුේ ලං ව ලං ජහික ලං දේදඹකින් ලං දතොය ලං තභයි ලං ඉන්දන්. ලං නිල් ලං
දවොරු ලං ඉන්නහ, ලං ව ලං දවොරු ලං ඉන්නහ, ලං යතුම ලං දවොරු ලං ඉන්නහ, ලං

දොශ ලං දවොරු ලං ඉන්නහ. ලං දනොදඹකු්  ලං ජහිකදේ ලං දවොරු ලං  ලංඉන්නහ. ලං
දවොයභ ලංහිළිහක් ලංහද  ලංඅදප් ලංභහජදේ ලංඳළික ලංරිරහ ලංිකදඵන්දන්. ලං
ඒ ලං තභයි ලං ඇ් ත ලං ථහ. ලං දළන් ලං දඳොඩ්ඩට ලං ලින් ලං අහි ලං COPE 

එදක් ලංටුටිඹහ. ලං"Permit එක් ලංන්න ලංරුහිඹල් ලංරක් ලංවඹක් ලංම්න්නහ, ලං
නමු්  ලං ඒ ලං රුහිඹල් ලං රක් ලං වඹ ලං භද. ලං ත්  ලං රුහිඹල් ලං රක් ලං තුමනක් ලං
ඉල්ලුහ, ලංරුහිඹල් ලංරක් ලංනඹක් ලංදීරහ ලංතභයි ලංpermit එ ලං් ද් " ලං

කිඹරහ ලං එතළනදී ලං ථහ ලං වුණහ. ලං එඹ ලං එදවභ ලං සිම් ලං වුණු ලං එ ලං permit 
එක් ලං ේඵන්ධදඹන් ලං ථහක් ලං ඳභණක් ලං දනොදයි. ලං  ලං දේ ලං යදට් ලං
වළභ ලං තළනභ ලංඳහට ලංතභයි ලංළඩ ලංයන්දන්. ලංවුද, ලංඑදවභ ලංනළවළ ලං

කිඹරහ කිඹන්දන්? ලංදඳොඩි ලංමිකනිවහද  ලංඉරහ ලංදරොකු ලංමිකනිවහ ලං දක්හ ලං
ඳහ ලංවනහ. ලංහරඹක් ලංිකසදේ ලංදේ ලංතභයි ලංදේ ලංයදට් ලංසිම් ලංවුදණ්. ලං
දේ ලං ක්රභඹ ලං ඇ් තටභ ලං දනස ලං යන්න ලං ඕනෆ ලං නේ, ලං එක් ලං
දදනකුද  ලංඳඩිඹ ලංළඩි ලංයරහ, ලංඑක් ලංදදනකුට ලංතනතුමයක් ලංරඵහ ලං

දීරහ ලංභද. ලංඒ ලංවහ ලංඅහි ලංසිඹලුභ ලංදදනහභ ලංඑතුම ලංදරහ ලංළඩ ලංයන්න ලං
ඕනෆ; ලංඕනෆමිකන් ලංළඩ ලංයන්න ලංඕනෆ. ලං 

භට ලං ථහ ලං යන්න ලං ිකදඵන ලං අහන ලං විනහඩිදේදී ලං දේ ලං දදඹ්  ලං

කිඹන්න ලංඕනෆ. ලං දූණඹ ලං ලංව ලංාචහ ලංකිඹන්දන් ලංහිළිහක්. ලංඳක් ලං
දේදඹකින් ලං දතොය ලං අහි ලං දේ ලං හිළිහ ලං නළික ලං කිරීභ ලං වහ ලං ළඩ ලං
හිළිදශක් ලංක්රිඹහ් භ ලංයන්න ලංඕනෆ. ලං 

දළනට ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලං
බහට ලංඳ්  ලංය ලංසිටින ලංඅධයක් ලංජනයහල්රිඹද  ලංළටුඳ ලංළඩි ලංය ලං
ඇඹට ලංඅලය ලංඳවසුේ ලංරඵහදීභ ලංහිළිඵ ලංඅහි ලංන්දතෝ ලංදනහ. ලං

භට ලං භතයි, ලං එතුමමිකඹ ලං එභ ලං තනතුමයට ලං ඳ් දන්න ලං ලින් ලං භභ ලං
එතළනට ලංගිඹ ලංදරහද  ලංඑතළන ලංටුටපු ලංපුමරඹහ ලංභට ලංකි හ, ලං"අදප් ලං
ුඹතනඹට ලං අලය ලං computers නළවළ; ලං හවන ලං නළවළ; ලං මිකනිසසු ලං
නළවළ. ලං ඒ ලං නිහ ලං අඳට ලං දේ ලං ළදඩ් ලං යන්න ලං ඵළවළ" ලං කිඹරහ. ලං  ලං ඒ ලං

අලය ලංඳවසුේ ලංඅහි ලංරඵහ ලංදඹ ලංයුතුමයි. ලං 

දවොයහ ලං නිල්ද, ලං දොශද, ලං යතුමද, ලං වද ලං කිඹරහ ලං ඵරන්න ලං එඳහ. ලං
දවොයේ ලං දශෝ  ලං ඳක් ලං දේදඹකින් ලං දතොය ලං අල්රරහ ලං දඬුේ ලං

දදන්න ලංඕනෆ ලංකිඹන ලංඑ ලංභභ ලංඉතහභ් භ ලං ලංකීදභන් ලංකිඹනහ. ලංඅහි ලං
සිඹලු ලංදදනහභ ලංජනතහට ලං ලංකිඹන්න ලංඕනෆ. ලංදූණඹ, ලංාචහ ලංනළික ලං
යනහ ලං කිඹරහ ලං ජනතහට ලං දඳොදයොන්ම්ක් ලං දීරහයි ලං අහි ලං ුද . ලං

දූණඹ ලංවහ ලංාචහ ලංනළික ලංයන්න ලං අහි ලං දේ ලං ඳහවේලිදේන්තුම ලංඳක් ලං
දේදඹකින් ලං දතොය ලං ඉදරිඳ්  ලං විඹ ලං යුතුමයි ලං කිඹන ලං භතඹ ලං ්රහල ලං
යමිකන් ලංභභ ලංනිකනහ. ලංදඵොදවොභ ලංසතුමිකයි. 

 

[தற.த. 5.31] 
 

ගරු එවහ. වියළමල්න්දිරන් මශතළ 
(ரண்நெறகு ெ. றரவந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தகப மனமரங்கும் உநப்தறணர் அர்கவப, 

இனஞ்ெம் ற்நம் ஊல் தற்நற நெனணரய்வு ஆமக்குழுறன் 

தறப்தரபர் ரகத்றன் ெம்தபம் ற்நம் தகரடுப்தணவுகமப 

நெலமத்ல் ற்நம் சுரலண ஆமக்குழுக்கபறன் 

றெரபர் ற்நம் உநப்தறணர்களுக்குச் தெலுத்ப்தடும் 

ஊறங்கள் தற்நற இன்மந தறவமகள் தரடர்தரகப் 

வதசுற்குச் ெந்ர்ப்தம் தகரடுத்மக்கரக உங்களுக்கு 

ன்நறமக் கூநறக்தகரள்கறன்வநன், உண்மறவன இந் 

இனஞ்ெம், ஊல் வதரன்ந இன்வணரன்ண றடங்கள் 
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ඳහවේලිදේන්තුම 

மனதடுப்தற்குச் ெம்தபம் தரடர்தரண றடம் றக 

நைக்கறரண எந் கரரக அமந்றந்க்கறன்நது,   

இனஞ்ெம் ற்நம் ஊல் ன்தது எந் நெற்நவரய் 

வதரன்நது.  ணற உடலிவன நெற்நவரய்  3 கட்டங்கமப 

அமடகறன்நது. நைனரது கட்டம் அல்னது இண்டரது 

கட்டங்கபறல் அந்ப் நெற்நவரய் கண்டுதறடிக்கப்தட்டரல் 

ந்த்துத்றணரல் ஏபவு குரக்க நைடிநோம். ஆணரல், அது 

நன்நரம் கட்டத்ம அமடநோரணரல் ந்த்துத்றணரல் 

குரக்குதன்தது இனகுரண றடல்ன.  

அதுவதரன்நரன் இனஞ்ெம் ற்நம் ஊல் ன்கறன்ந 

நெற்நவரய் நைனரது கட்டத்றல் அல்னது இண்டரது 

கட்டத்றவன கண்டுதறடிக்கப்தட்டரல் இந் ரட்மட 

அறறலிந்ந்து தரதுகரத்துக்தகரள்பனரம். ஆணரல், இன்ந 

இது ஆம்தத்றலிந்ந்து தடிப்தடிரக பர்ச்ெறமடந்து எந் 

தரரற கட்டத்ம, அமடம அமடந்றந்க்கறன்நது. ஆகவ, 

இந் இனஞ்ெம் ற்நம் ஊல் ன்ந றடம் ணக்கு நைன் 

வதெற தகப உநப்தறணர் அர்கள் கூநறதுவதரல் 

அடிட்டத்றலிந்ந்து ஆம்தறக்கறன்நது . ெரர அெ 

அலுனகங்கபறலிந்ந்து, ணறரர் துமநகபறலிந்ந்து 

ட்டுல்னரது தரடெரமனகபறலிந்ந்துகூட இது 

ஆம்தறக்கறன்நது. ம் என்நக்கு ரர்கமப 

அநறப்தறல் ஆம்தறத்து, இன்ந அெரங்க ட்டத்றவன 

உறகரரறகள் தரடக்கம் அெறல்ரறகள் ம 

தறறற்கறன்நது. ஆகவ, ரநறரநற ந்கறன்ந அெரங்கங்கள் 

இந் இனஞ்ெம் ற்நம் ஊல் ன்ந நெற்நவரம 

ஆம்தத்றவனவ கண்டநறந்து குப்தடுத்துற்குச் ெரறரண 

றட்டங்கமப குத்து டடிக்மககமப 

வற்தகரள்பவண்டும்.   

இன்ந உனகறவன அதறறந்த்றமடந் ரடுகள் தட்டிமன 

டுத்துப் தரர்த்து, அம அதறறந்த்றமடந்றந்ப்தற்கரண 

கரம் ன்ண ன்தம ரம் ஆய்வு தெய்வண்டும். 

அதறறந்த்றமடந் ரடுகபறவன றச்ெரக அெ துமந 

வமனரய்ப்நெக்கபரக இந்ந்ரலும் ெரற, ணறரர் துமந 

வமனரய்ப்நெக்கபரக இந்ந்ரலும் ெரற, அங்கு வமன 

தெய்தர்களுக்கரண வணங்கள் - ெம்தபங்கள் 

அர்களுமட வமனக்வகற்த, அர்களுமட ரழ்ம 

டத்துற்வகற்தச் ெரறரண நைமநறவன ங்கப்தடுரல் 

அந் ரடுகபறவன இனஞ்ெம் ற்நம் ஊல் ன்தண றகறகக் 

குமநரக இடம்ததநகறன்நண. அவவம் அந் ரடுகள் 

அதறறந்த்றம வரக்கற பர்ச்ெறமடந்து 

தகரண்டிந்க்கறன்நண. ஆணரல், இந் ரட்மட 

டுத்துக்தகரண்டரல் இங்கு உடமன ந்த்ற றகவும் 

கஷ்டப்தட்டு வமன தெய்கறன்நர்களுக்கரண ெம்தபம் 

அல்னது வணக் தகரடுப்தணவுகள் றகவும் அடிட்டத்றல் 

இந்க்கறன்நண. அவவம் இன்ந தன துமநகபறலும் தரறல் 

நெரறகறன்நர்களுக்கரண தகரடுப்தணவுகள் குமநரக 

இந்ப்தணரல்ரன் இனஞ்ெம் ற்நம் ஊல்கள் 

ற்தடுற்கரண ரய்ப்நெக்கள் ற்தடுகறன்நண.   

இன்ந இந் ரட்டில், உண்மறவன இனஞ்ெம் அல்னது 

மகநௌட்டு ற்நம் ஊல் ன்தற்நரல் கூடுனரகப் 

தரறக்கப்தடுகறன்நர்கள் ரர்? குநறப்தரக கறரங்கமபச் 

வெர்ந் தடிப்தநறறல்னர, அன்நரடம் ங்களுமட 

ரழ்க்மகமக் தகரண்டுடத்துற்குக் கஷ்டப்தடுகறன்ந 

அந்ப் தர க்கள்ரன் இன்ந இனஞ்ெம் ற்நம் ஊனரல் 

கூடுனரகப் தரறக்கப்தடுகறன்நர்கபரகக் 

கரப்தடுகறன்நரர்கள். ெரரரக ஏர் அலுனகத்ம 

டுத்துக்தகரண்டரல் - அது ஏர் அெ அலுனகரக 

இந்க்கனரம், ணறரர்துமந அலுனகரக இந்க்கனரம் - 

அங்கு தெல்கறன்நர்கள் ங்களுமட வமகமப உரற 

வத்றல் றர்த்றதெய்து தகரள்ப நைடிரல் றத்றரனக் 

கக்கரக, ரள் கக்கரக, ரக் கக்கரக அமன 

வண்டிறந்க்கறன்நது. ெறன அலுனகங்கமபப் 

ததரநத்மறல் அந் அலுனகங்களுக்கு தபறறல் 

றற்கறன்நர்களுக்கு அல்னது அந் அலுனகங்கபறல் வமன 

தெய்தர்களுக்கு ரது மகநௌட்டு அல்னது இனஞ்ெம் 

தகரடுத்துத்ரன் அந் அலுனகங்கபறல் கரரறங்கமபச் 

தெய்துநைடிக்க வண்டிறந்க்கறன்நது. இந் ரட்டிவன 

இவ்ரந அமணத்துத் துமநகபறலுவ வர ஏர் 

அடிப்தமடறல் இனஞ்ெம் ற்நம் ஊல் 

இடம்ததற்நக்தகரண்டுரன் இந்க்கறன்நது.   

இன்ந தனர் தரரற குற்நச் தெல்கபறல் ஈடுதடுற்கு 

ததரலிமரந்ம் எந் கரரக அமந்துறடுகறன்நரர்கள். 

ெட்டறவரரண ண் அகழ்வுகள், ெட்ட றவரரண 

கணறப்ததரந்ள் அகழ்வுகள் வதரன்நற்மநத் டுத்துறநத் 

வண்டிர்கள் ததரலிமரர். ஆணரல், அந்ச் ெட்டறவரச் 

தெல்கபறல் ஈடுதடுகறன்நர்கள் அர்களுக்கு எந் ெறந 

தரமகப் தத்ம இனஞ்ெரகக் தகரடுத்துறட்டு அமணச் 

தெய்கறன்நரர்கள். ெட்டறவரரக அகப்தட்ட ண்ம 

ற்நறச் தெல்லும்வதரதும் வதரக்குத்துப் ததரலிெரந்க்கு 

இனஞ்ெம் தகரடுக்கறநரர்கள். அந் மகறல் இன்ந இனஞ்ெம் 

ற்நம் ஊல் ன்தண ெரர ஏர் அெ அலுனக 

ட்டத்றலும்  ெரர ணறரர்துமந ட்டத்றலும் றகப் 

ததரற அபறல் பர்ந்றந்க்கறன்நண. ஆகவ, இனஞ்ெம் 

ற்நம் ஊல் ன்கறன்ந நெற்நவரய் ங்கு 

ஆம்தறக்கறன்நவர, அங்கறந்ந்து அற்மந றநத்துற்கு 

இந் ல்னரட்ெற அெரங்கம் டடிக்மககமப வற்தகரள்ப 

வண்டும். அது பர்ந்ற்குப் தறன்நெ, அற்கரண 

தரறகரங்கமபத் வடிமனமறட, அது பர்ற்கரண 

சூல் ங்கு உந்ரகறன்நவர, அந்ச் சூமன - இடத்மக் - 

கண்டுதறடித்து, அற்குரற டடிக்மககமப 

வற்தகரண்டரல், றச்ெரக இந் ரட்மட இனஞ்ெம் ற்நம் 

ஊல் அற்ந றகச் ெறநந் ரடரக ரற்நனரம்;   

அதறறந்த்றமடந் வற்குனக ரடுகபறன் த்துக்கும் 

தகரண்டுனரம்.  

இன்ந ரங்கள் உனகத்றல் இந்க்கறன்ந தக்கரர்கமபப் 

தட்டில்தடுத்றணரல், அறகபரண தக்கரர்கள் 

ரழுகறன்ந ரடரக இந்றர இந்ப்தமக் கரனரம். 

ணறநம், இன்ந இந்றர அதறறந்த்றமடந்து ந்கறன்ந 

ரடரகத்ரன் இந்க்கறன்நது. அரது, நைழுமரண 

அதறறந்த்ற அமடர ரடரக இந்க்கறன்நது . அறகபரண 

தக்கரர்கள் இந்க்கறன்ந இந்றரறவன, எந்வமப 

உவுக்குக்கூட கஷ்டப்தடுகறன்ந க்கள் அறகரவணரர் 

இந்க்கறன்நரர்கள். இன்ந உனகத்றவன அறகபரண 

தக்கரர்கமபக் தகரண்டிந்க்கறன்ந இந்றர, ன் 

அதறறந்த்றமடந் ரடுகபறன் தட்டிலில் 

வெர்க்கப்தடறல்மன ன்நரல், அங்கறந்க்கறன்ந றகப்ததரற 

ர்த்கர்கள் அறகபரண இனஞ்ெம், ஊல் ன்தற்நறல் 

ஈடுதடுகறன்நரர்கள். அத்துடன், இன்ந இந்றரறல் 

ல்னரத்துமநகபறலும் இனஞ்ெம், ஊல், கநப்நெப் தம் 

வதரன்ந வரெடிகள்ரன் லிந்து கரப்தடுகறன்நண. இன் 

கரரக அந் ரடு அதறறந்த்றமடரல் இந்க்கறன்நது . 

அது வதரன்நரன் தன்ணரெறரறல் இந்க்கறன்ந து 

இனங்மக வதரன்ந ரடுகளும் இன்ந அதறறந்த்ற ன்ந 

தரமக்குள் நைழுமரகச் தெல்னரல் இந்ப்தற்குக் 

கரம், இந் இனஞ்ெம் ற்நம் ஊல்ரன். இன் 

கரரக, குநறப்தறட்ட எந் ெறனரறடவ அறகபரண தம் - 
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கநப்நெப் தம் வங்கற றற்கறன்நது. ஆகவ, இந் றடத்றல் 

அசு றகவும் கணம் தெலுத்வண்டும்.  

அந்மகறல், இனஞ்ெம் ற்நம் ஊல் தற்நற குற்நப் 

நெனணரய்வு ஆமக்குழுறன் தறப்தரபர் ரகத்றன் 

ெம்தபம் ற்நம் தகரடுப்தணவுகள் அறகரறக்கப்தடும 

ரங்கள் வற்கறன்வநரம். றச்ெரக, அர் ணது 

தெற்தரட்மடச் சுந்றரக நைன்தணடுப்தற்குரற 

றமககமபச் தெய்துதகரடுப்தவரடு, அந்மட 

ெம்தபத்மநோம் அறகரறக்க வண்டும். இது வற்கத்க்க 

றடம். றர்கரனத்றல் இனஞ்ெம் ற்நம் ஊல் அற்ந 

ரட்மட உந்ரக்குற்கு ரம் டுக்கும் ெறநந் நைற்கட்ட 

நைற்ெறரக - டடிக்மகரக இது இந்க்குதன்ந ரன் 

றமணக்கறன்வநன்.  

அதுரத்றல்ன, இந் உரற ெமதறவன ரன் 

இன்தணரந் றடத்ம நைன்மக்க றந்ம்நெகறன்வநன். இந்ப் 

தரரளுன்ந பரகத்துக்குள் கறட்டத்ட்ட 850 ஊறர்கள் 

தறநெரறகறன்நரர்கள். குநறப்தரக, அர்களுமட ெம்தபத்றவன 

தரரளுன்ந அர்வு இடம்ததநகறன்ந ரட்களுக்கரண 

தகரடுப்தணரக அடிப்தமடச் ெம்தபத்றன் 40 வீம் 

ங்கப்தடுகறன்நது.  

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු එවහ. වියළමල්න්දිරන් මශතළ 
(ரண்நெறகு ெ. றரவந்றன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 

Sir, please, give me one more minute. 

Budget கரனத்றல் இக்தகரடுப்தணரணது அடிப்தமடச் 

ெம்தபத்றன் 50 வீரகும். அர்களுமட ெம்தபத்ம 

அறகரறக்க இந்க்கறன்ந தெற்தரட்டின்வதரது அடிப்தமடச் 

ெம்தபம் அறகரறக்கப்தட்டரலும் அர்களுக்குரற அந் 40 வீ 

ற்நம் 50 வீ தகரடுப்தணவுகள் றச்ெரக ங்கப்தட 

வண்டும். இது தரடர்தரகக் குநறப்தறடுகறன்ந 03/2016 இனக்க 

அெரங்க றந்ரகச் சுற்நநறக்மகறன் 6.1 ன்ந தறரறம 

லக்கவண்டுதன்ந வகட்டுக்தகரள்வரடு, அர்களுமட 

தகரடுப்தணவுகள் தரடர்தறல் இந் உரற ெமத கணம் 

தெலுத்வண்டும் ன்நம் லிநோநத்ற, ரய்ப்நெக்கு 

ன்நறகூநற றமடததநகறன்வநன்.   

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Thank you. The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana, 

please.  

 
[தற.த. 5.40] 

 

ගරු මවේයිඩ් අලී වළහීර් මවුළනළ  මශතළ 
(ரண்நெறகு தெறட் அலி மரயறர் தௌனரணர ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
தகப மனமரங்கும் உநப்தறணர் அர்கவப, இன்ந 

இச்ெமதறல் இனஞ்ெம் ற்நம் ஊல் தற்நற நெனணரய்வு 

ஆமக்குழுறன் தறப்தரபர் ரகத்றன் ெம்தபம் ற்நம் 

தகரடுப்தணவுகமப நெலமத்ல், ததரலிஸ் ஆமக்குழு 

உட்தடச் சுரலண ஆமக்குழுக்கபறன் மனர்கள் ற்நம் 

உநப்தறணர்களுக்குச் தெலுத்ப்தடும் ஊறங்கள் ற்நம் 

மண தடிகள் தற்நறரண நைக்கற றரம் 

மடததநகறன்ந இச்ெந்ர்ப்தத்றவன, ரன் எந் நைக்கற 

றடத்மக் குநறப்தறட றந்ம்நெகறன்வநன்.  

கடந் 10.09.2016ஆம் றகற நரவூர் ததரலிஸ் 

தறரறவுக்குட்தட்ட நைகரந்றம் வீற, நரவூர் - 06 ன்நம் 

நைகரறறல் ெறத், றகவும் எழுக்கநைள்ப குடும்தத்மச் 

வெர்ந் 56 து ரநோம் 32 து களும் வீட்டில் 

உநங்கறக்தகரண்டிந்ந் றமனறல், றகவும் தகரடூரக 

அடித்துக் தகரமன தெய்ப்தட்டுள்பணர் . நரள் கரமன 

11.00 றபறல்ரன் தகரமனச் ெம்தம் தரடர்தரண 

கல்கள் க்களுக்குத் தரறந்ண. அன்மந றணம் 

தகப அமச்ெர் ஜற அவதர்ண, தகப  தறற 

அமச்ெர் அலர் அலி, நைனமச்ெர் ஸீர் அயட், 

ரட்டச் தெனரபர் றந்ற ெரர்ள்ஸ் ஆகறவரந்டன் 

ரட்டத்றல் மடததற்ந தன தரடர் றகழ்ச்ெறகபறல் ரன் 

தங்குதற்நறக்தகரண்டிந்ந் வமபறல், இச்வெரக றகழ்மக் 

வகள்றநோற்ந அறர்ச்ெறநோற்நணரக, ெம்த இடத்துக்கு வரறல் 

றஜஞ்தெய்து, ததரலிஸ் வனறகரரறகமபநோம் றெரமக் 

குழுறணமநோம் அங்கறந்ந் தரறக்கப்தட்ட குடும்த 

அங்கத்றணர்கமபநோம் ெந்றத்து இந் றெரமகள் 

துரறரகவும் றவகரகவும் மடததநற்கரண 

ற்தரடுகமப ஆம்தறத்வன்.  

கடந் 13.09.2016ஆம் றகற ெட்டமத்ற அறகரரறறன் 

தறவப் தரறவெரமணறன் தறன்ணர் , இவு 10.00 றபறல் 

நரவூர் ஸ்ஜறதுன் நூர் கரட்டுப் தள்பறரெலில் 

தல்னரறக்கக்கரண க்கள் த்றறல் ஜணரமரக்கள் 

ல்னடக்கம் தெய்ப்தட்டண. அன் தறன்ணர், அங்கு 

கூடிறந்ந் ததரது அமப்நெக்கபரல் தகரமனரபறகமபக் 

கண்டித்தும் குற்நரபறகள் தரடர்தரண ததரலிமரரறன் 

டடிக்மகமகமபத் துரறப்தடுத்துரநம் வகரரற, 

கணநொர்ப்நெப் வதரரட்டங்கள் டத்ப்தட்டண. 

இக்தகரமனமடுத்து நரவூர் க்கள் றகவும் 

அச்ெத்துடநம் அறர்ச்ெறநோடநம் கரப்தடுகறன்நணர் . 

க்கபறன் தரதுகரப்நெ வகள்றக்குட்தடுத்ப்தட்டுள்பது . 

தகரமனரபறகள் கண்டுதறடிக்கப்தட்டுத் ண்டிக்கப் 

தடவண்டுதன்ந ஆத்றத்துடநம் ஆங்கத்துடநம் 

அம்க்கள் கரப்தடுகறநரர்கள்.  

ஆம்தத்றல் தகரமன தெய்ப்தட்டர்கபறன் உநறணர் 

எந்ர் ரத்றம் ெந்வகத்றன் வதரறல் நரவூர் ததரலிெரரல் 

மகதுதெய்ப்தட்டிந்ந் றமனறல், அந்ப்தகுறறலுள்ப 

வீறகபறல் ததரந்த்ப்தட்டிந்ந் CCTV camera கபறன் தறவுகள் 

தபறப்தடுத்ப்தட்டண. அமணடுத்து ெந்வகத்றற்குரற 

வரட்டரர் மெக்கறள் தர் க்கபரல் இணங்கரப்தட்ட 

றமனறல் 18.09.2016 அன்ந அர் ததரலிெரரறடம் 

ெமடந்து தகரமன தரடர்தரண தன கல்கமப 

தபறறட்டுள்பரர். அமத் தரடர்ந்து வலும் இந்ர் மகது 

தெய்ப்தட்டணர். அத்துடன், மநத்துமக்கப்தட்டிந்ந் 

வரட்டரர் மெக்கறள் உட்தட கபரடப்தட்ட மககள், 

தகரமனரபறறன் இத்க்கமந தடிந் ஆமடகள் ன்தணவும் 

ததரலிெரரல் மகப்தற்நப்தட்டண.  

அன்மந றணம் தகரமனச் ெந்வக தர்கமபக் 

கண்டித்தும் தகரமனரபறகளுக்கு உர் ண்டமணகமபப் 

ததற்நக்தகரடுக்கக் வகரரறநோம் ஆறக்கக்கரண 

ததரதுக்கள் நரவூர் ததரலிஸ் றமனத்றற்கு நைன்தரக 

என்நறண்டு ங்கபது ஆங்கத்ம தபறப்தடுத்றணர். 

அவ்வமப, நரவூர் தள்பறரெல்கமபச் வெர்ந்ர்கள், 

நைஸ்லிம் றநணங்கபறன் ெம்வபணத்மச் வெர்ந்ர்கள் 

ற்நம் ஊர்ப் தறநைகர்கள் என்நகூடி அம்க்கமப 

821 822 



ඳහවේලිදේන්තුම 

ஆநல்தடுத்ற அங்கறந்ந்து அர்கமபக் கமனந்துதெல்ன 

மத்ணர். 

அன்தறன்ணர் கடந் 20ஆம் றகற வலும் இண்டு 

ெந்வக தர்கள் மகது தெய்ப்தட்டுள்பணர் . இர்கள் 

மகரணமத் தரடர்ந்து க்கள் ததந்ம் றர்தரர்ப்நெடன் 

இந்ந்ணர். அவவமபறல், இக்தகரமனச் ெம்தம் 

தரடர்தரண றெரம டடிக்மககபறல் வ்ற 

நைன்வணற்நங்கவபர, றந்ப்தங்கவபர இல்னரல்   

தரய்வுறமன கரப்தடுமறட்டு ததரலிெரரறன் 

டடிக்மககபறல் க்களுக்கு ெந்வகங்கள் ற்தட்டுள்பண. 

இந் ல்னரட்ெற அெரங்கத்றலும் இனஞ்ெநைம் ஊலும் 

மனறரறத்ரடுகறன்நர? உர் ததரலிஸ் அறகரரறகள் 

தகரமனரபறகமபத் ப்தறக்க மக்க நைற்ெறக்கறன்நரர்கபர? 

ன்ந அப்தகுற க்கள் ன்ணறடம் றணவுகறன்நணர் . நைக்கற 

தகரமனச் சூத்றரரறகமபக் கண்டுதறடிப்தறல் றகவும் 

ெறநப்தரக இங்கும் இனங்மக ததரலிஸ் றமக்கபத்றற்கு 

இவ்ரநரண ஏர் அப்ததர் ற்தடக்கூடரதன்ந ரன் 

கமனப்தடுகறன்வநன். ணவ, இச்ெந்வகதர்கமப 

நைமநரக றெரமகளுக்குட்தடுத்ற தகரமனரபறகமபக் 

கண்டுதறடிக்க ததரலிஸ் றமக்கப உத்றவரகத்ர்களும் 

ததரலிஸ் ரஅறதர் அர்களும் உடணடி  டடிக் 

மகதடுக்க வண்டுதணக் வகட்டுக்தகரள்கறன்வநன். 

While debating on the revision of salary and 

allowances of the Director-General of the Commission to 

Investigate Allegations of Bribery or Corruption and 
emoluments and other allowances being paid to the 

Chairmen and Members of Independent Commissions, 

including that and with special mention to the Police 

Commission, I would like to bring the attention of this 
House on a very important matter.   

In the light of the recent tragic events ongoing around 

the country, I wish to highlight one such event that took 

place in my home town, Eravur. In the eve of the Haji 
festival, in the early morning hours of September 11th, 

five alleged assailants broke into a home in which two 

innocent women were sleeping in.  The mother, a 56-year 

old widow and her daughter, a 32-year old married 
woman, whose husband was employed overseas, were 

due to wake up in a few hours to commence a voluntary 

fast in lieu of the forthcoming festival.  It is alleged that 

these five assailants molested both women and then 
clubbed them to death.  

Sir, this heinous crime is possibly the most brutal 

breach of law to occur in the Batticaloa District since the 

end of war. In the immediate aftermath of this occurrence, 
the community and the populace of Eravur - young and 

old - came together. The usual festive celebrations of Id-

Ul-Alha this year were a solemn, somber affair. There 

was an air of agitation amongst women,  afraid for their 
safety and well-being while they sleep in their homes at 

night, and amongst men, a fear of safeguarding their 

wives, mothers and daughters. This could have happened 

to anybody. 

However, as savage and inhuman was this crime, I 

wish to take this opportunity to commend the efficiency 

and the high competence displayed by the Sri Lanka 

Police, specifically in upholding the rule of law and 
investigating this crime with foolproof precision. In a 

mere matter of days - the investigation was so thorough 

and was effectively carried out - the alleged suspects, all 

members of the same community, were taken into 
custody. With the investigation ongoing, I do not wish to 

comment further, but would like to express my sincere 

gratitude on behalf of my people to the Sri Lanka Police 

and bring to the attention of this House, particularly to 
the attention of the Hon. Prime Minister and the Hon. 

Minister of Law and Order and Southern Development, 

their admirable conduct, especially its leadership in the 

Batticaloa District and in the Eastern Province and their 
steadfast determination in bringing a closure to the 

suffering of the families of the affected and for bringing 

about a sense of peace and security among the 

community. 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු මවේයිඩ් අලී වළහීර් මවුළනළ  මශතළ 
(ரண்நெறகு தெறட் அலி மரயறர் தௌனரணர ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

Finally, Sir, let me conclude with this. In these 

difficult times, when the rule of law is challenged, 

breached or debated, it is important to take note of and 
express gratitude to those who enforce it, without 

question, just as a mere sense of duty. I pray to the 

Almighty to grant the Highest Heaven to those who have 

left us through such unthinkable crimes and to keep our 
children and families, the community and the country 

safe. 

Thank you.  

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, ලංරු ලංජඹන්ත ලංභයමය ලංභන්ත්රීතුමභහ. 

 
[අ.බහ. ලං5.46] 
 

ගරු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்நெறகு ஜந் ெவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මරහනහරඪ ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංඅල්රස ලංදවෝ ලං දූණ ලංදචෝදනහ ලං

විභවේලන ලංදොමිකදේ ලංඅධයක් ලංජනයහල්රිඹට ලංඅල්රක් ලංදදන්න ලං

රු ලංඅග්රහභහතයතුමභහ ලංදන ලංු ලංදේ ලංහිළිකුල් ලංවත ලංදඹෝජනහ ලංළන ලං
ඉතහභ ලංහිළිකුදරන් ලංචන ලංකිටුඳඹක් ලංථහ ලංයන්න ලංළභළිකයි. 

මරහනහරඪ ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංදේ ලං දසර ලංඳහවේලිදේන්තුම ලං

එ ලංඑ ලංඅඹට ලංඅල්රස ලංදදන ලංඑ ලංතභයි ලං ලංයන්දන්. ලංඊදේ ලං ලං ලංළඩක් ලං
නළික ලංඇභිකතුමභහට ලංරුහිඹල් ලංමිකලිඹන ලං 990 ලං අල්රක් ලං ම්න්නහ. ලංඅද ලං
එතුමභහ ලංඒ ලංරුහිඹල් ලංමිකලිඹන ලං990 ලංරඵහදීදේ ලංයුතුමභ ලංඉටු ලංශහ, ලංදේ ලං

ඳහවේලිදේන්තුමද  ලං භන්ත්රීරුන් ලංණනහට ලංඅඳවහ ලංයමිකන්. ලංඅද ලං
තභන්ද  ලං වචයඹන්ට, ලං තභන්ද  ලං අඹට ලං අල්රස ලං දීභ ලං වහ ලං දේ ලං
ඳහවේලිදේන්තුම ලංදඹොදහදන ලංිකදඵනහ, ලංඉතහභ ලංහිළිකුල් ලංවත. ලං

823 824 

[රු ලංදේයිඩ් ලංඅලී ලංහහීවේ ලංභවුරහනහ ලං ලංභවතහ] 



2016 ළප්තළේඵවේ ලං21 ලං 

ඇයි ලංඅහි ලංකිඹන්දන් ලංදේ ලංඅල්රක් ලංකිඹරහ? ලංරු ලංඅග්රහභහතයතුමභහභ ලං

කි හ, ලංඅල්රස ලංදවෝ ලං දූණ ලංදචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකන් ලංබහද  ලං
අධයක් ලංජනයහල්රිඹ, ලං දල්රුක්ෂි ලංඩඹස ලංවික්රභසිාව ලංඑතුමභහද  ලංජ ලං
මිකතුමරිඹක් ලංකිඹරහ. ලං 

මරහනහරඪ ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංඅහි 
 
[මූළවනමේ අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

දභන්න ලංදේ ලංහයණඹ ලංඅවනහ. ලං2000 ලංඉරහ ලං2013 ලංදනල් ලංඅහි ලං
අල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකභට ලංඳළමිකණිලි ලං83ක් ලං
ඉදරිඳ්  ලං ශහ. ලං ඒ ලං ඳළමිකණිලි ලං 83 ලං තුමශ ලං අග්රහභහතයතුමභහට ලං විරුමධ ලං
ඳළමිකණිල්රක් ලංිකදඵනහ, ලං ජනහධිඳිකතුමභහට ලං විරුමධ ලංඳළමිකණිල්රක් ලං
ිකදඵනහ ලං බීවේ ලං වහීයේ ලං අභහතයතුමභහට ලං විරුමධ ලං ඳළමිකණිල්රක් ලං
ිකදඵනහ, ලංයහජිත ලංදේනහය් න ලංඇභිකතුමභහට ලංවිරුමධ ලංඳළමිකණිල්රක් ලං
ිකදඵනහ, ලංචේහි ලංයණට ලංවිරුමධ ලංඳළමිකණිල්රක් ලංිකදඵනහ. ලංඒ ලං
ඳළමිකණිලිරට ලංදභොද ලංදශේ? ලංමරහනහරඪ ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංඒ ලං
ඳළමිකණිලිරට ලං දභොද ලං දශේ? ලං ඒ ලං ඳළමිකණිලි ලං විබහ ලංයරහ, ලං 2015 ලං
හවේෂි ලං හවේතහ ලං දභතළනට ලං ඉදරිඳ්  ලං යරහ, ලං තභන්ද  ලං හවේඹ ලං
හධනඹ ලං වරිඹට ලං දඳන්නුහ ලංනේ, ලං අල්රස ලං ව ලං ාචහ ලං න් න්න ලං
තභයි ලංදල්රුක්ෂි ලංඩඹස ලංළඳදන්දන් ලංකිඹරහ ලංදඳන්නුහ ලංනේ, ලංදේ ලං
විධිඹට ලංදනොදයි, ලංසිඹදවස ලංගුණඹකින් ලංඳඩිඹ ලංළඩි ලංශ්  ලංඅහි ලංඅත ලං
උසනහ. ලං අඳට්  ලංඕනෆ ලං දවොරු ලං අල්රන්නයි. ලංදොයි ලං ඳහට ලංදවොරු ලං
ටුටිඹ්  ලංභක් ලංනළවළ, ලංඒ ලංඅඹ ලංඅල්රනහ ලංනේ ලංඅහි ලංඒට ලංඳක් ලංඅත ලං
උසන්න ලංළභළිකයි. ලං 

මරහනහරඪ ලං රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං භභ ලං 2015 ලං භහවේතුම ලං භහදේ ලං
3ළනි ලං දහ ලං යහජිත ලං දේනහය් න ලං අභහතයයඹහට ලං විරුමධ ලං "ේල ලං
භවුන්ට්" ලංකිඹන ලං ුඹතනඹ ලං වදරහ ලං ධීය ලං අභහතයහාලඹ ලං යපු ලං භවහ ලං
ඳරිභහණ ලං දවොයභක් ලං හිළිඵ ලං - ලං ාචහක් ලං හිළිඵ ලං - ලං ලිඛිත ලං
හක්ෂි්  ලංඑක් ලංඅල්රස ලංදවෝ ලං දූණ ලංදචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකන් ලං
බහට ලං ගිටුල්රහ ලං ඳළමිකණිල්රක් ලං දළේභහ. ලං දෝ, ලං අද ලං දනල් ලංඒ ලං
විබහ ලංශහද? ලං අල්රස ලංදවෝ ලං දූණ ලංදචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලං
බහද  ලං අධයක් ලං ජනයහල්රිඹදන් ලං අහි ලං අවනහ, ලං යහජිත ලං
දේනහය් න ලං අභහතයතුමභහට ලං විරුමධ ලං අහි ලං ඉදරිඳ්  ලං යපු ලං
ඳළමිකණිල්දල් ලං ්රිකඹ ලං දභොක්ද ලං කිඹරහ ලං ඊශඟ ලං දදේ ලං
ඳහවේලිදේන්තුමට ලං හවේතහ ලං යන්න ලං පුළුන්ද ලං කිඹරහ. ලං අහි ලං විතයක් ලං
දනොදයි, ලංයන්ජන් ලංයහභනහඹ ලංභව් භඹහ්  ලංඳළමිකණිල්රක් ලංඉදරිඳ්  ලං
ශහ. ලංදෝ, ලංඒහ? ලංඒ ලංවිතයක් ලංදනොදයි, ලංඇන්ට් ලංහවේඩ් ලංභහදේ ලං

බහඳික ලං නිලසලා ලං දේනහධිඳික ලං ගිටුල්රහ ලං වඬ ලං ඳටඹකු්  ලං එක්, ලං
යහජිත ලං දේනහය් න ලංභව් භඹහට ලංදීපු ලං ල්ලිරට ලංඅදහශ ලං දචක් ලංඳද්  ලං
දොහිඹකු්  ලං එක් ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං
දොමිකන් ලංබහට ලංඳළමිකණිල්රක් ලංදළේභහ. ලංඒහ ලංදෝ? 

ඒ ලංවිතයක් ලං ලංදනොදයි, ලංජනහධිඳිකතුමභහද  ලංදකුණු ලංඅතද, ලංේ ලංඅතද ලං
කිඹහ ලංන්නහ ලංභටුන්ද ලංඅභයමය ලංඇභිකතුමභහ, ලං -එක්්  ලංජනතහ ලංනිදවස ලං
න්ධහනදේ ලංදල්ේතුමභහ- ලං21ළනි ලංසිඹදේ ලංදේ ලංයදට් ලංසිමධ ලංදච්ච ලං
ඓිකවහසිභ ලං දවොයභ ලං වූ ලං ඵළඳුේය ලං ාචහ ලංහිළිඵ ලං  ලං දල්රුක්ෂි ලං
ඩඹස ලංවික්රභසිාව ලංදනෝනහද  ලංදදඳතුමර ලංශඟට ලංගිටුල්රහ ලංඳළමිකණිල්රක් ලං
ශහ ලං දන්. ලං  ලං ව්  ලං දදයිඹදන්! ලං දෝ, ලං ඒහට ලං විබහ? ලං දෝ, ලං ඒහට ලං
ඳරීක්ණ? ලංඒහ ලංවිබහ ලංදනොයපු ලංදරොක්කිට ලංදන් ලංදේ ලංවිධිඹට ලංඳඩි ලං
දදන්න ලංඹන්දන්. ලංමරහනහරඪ ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභනි ලංදොදවොභද ලංඳඩි ලං

දදන්න ලංඹන්දන්? ලං එතුමමිකඹ ලං ඳ්  ලංදච්ච ලං දදේ ලංඉරහ, ලං 2015.09.02 ලං
ඉරහ ලං  ලං දභඹහට ලං පුමලි ලං න ලං දේ ලං arrears එක් ලං දදන්නයි ලං
ඹන්දන්. දොදවොභද ලංළදඩ්? ලංදනොේභය ලංඑයි ලංදන්ද ලංඹව ලංඳහරදන්? ලං
ඳාහම්යි ලංදන්ද ලංඹව ලංඳහරදන්? ලංදේ ලංඅල්රක් ලංදනොදයිද ලං ලංඉයහන් ලං
වික්රභය් න ලංනිදඹෝජය ලං ඇභිකතුමභනි? ලං දේ ලං අල්රක් ලං දනොදයිද ලං
වවේ ලංද ලංසිල්හ ලංනිදඹෝජය ලංඇභිකතුමභනි? ලංදේ ලංඅල්රක් ලංදනොදයිද ලං
මරහනහරඪ ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභනි? ලං 

දේ ලං යට ලං දඵදන ලංුණ්ඩුට, ලං යට ලංන ලං ුණ්ඩුට, ලං යට ලං විනහල ලං
යන ලං ුණ්ඩුට ලං විරුමධ ලං භතහදඹක් ලං දන ලං ඹන ලං ඒහඵමධ ලං
විඳක්දේ ලං මිකනිසසු ලං  ලං අල්ර ලං අල්රහ ලං කඩුට ලං දභන්න ලං තභයි ලං අද ලං
වික්රභසිාව 

 

[මූළවනමේ අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඳහවිච්චි ලංයන්දන්. ලං ඳසු ලං ගිඹ ලංහරදේ ලං එදවභ ලං යන්න ලංඵටරන්ද ලං
ඳහ චිචි ලං ශහ. ලං අද ලං ජනතහ ලං විමුක්ික ලං දඳයමුදණ් ලං භන්ත්රීතුමභහ ලං දේ ලං

දඹෝජනහට ලං ඳන් ලං වනහ ලං හද  ලං ථහ ලං ශහ. ලං විජිත ලං දවේය්  ලං
භන්ත්රීතුමභහද  ලං ්රධහන ලං විහදඹ, ලං ්රධහන ලං ්රලසනඹ ලං වුදණ් ලං ඉසයව ලං
දදොයයි, ලංඳස ලංදදොයයි ලංළන. ලංඑදහ ලංදේ ලංයට ලංෆලිරට ලංඩන්න ලංවදන ලං

දොට, ලං ඒට ලං විරුමධ ලංටයුතුම ලංයපු ලං තරුණ ලං තරුණිදඹෝ ලං දවස ලං
ණනක් ලං ධ ලං දදී ලං භයහ ලං දහන්න ලං ඵටරන්ද ලං ධහහයඹ ලං වික්රභසිාව ලං
අග්රහභහතයතුමභහ ලං ඳ් හ ලං දන ලං ගිඹහ ලං හද , ලං අද ලං නතන ලං ඵටරන්ද ලං

තභයි, ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහ ලං
ව ලං FCID එ. ලං දේ ලං භව් තුමරු ලං අද ලං ඒ ලං ිකඹහ ලං දන ලං ඉන්දන් ලං
දභොටද? ලං ඇ් තටභ ලං යදට් ලං සිමධ ලං දන ලං දවොයභ, ලං ාචහ ලං

න් න්න ලංඕනෆ ලංනේ, ලංඑදවභ ලංළඵෆ ලංවුභනහක් ලංිකදඵනහ ලංනේ, ලං
දේ ලංුඹතන ලංළඳ ලංදන්දන් ලංඒට ලංනේ, ලංඒ ලංුඹතන ලංඳ් හ ලංදන ලං
ඹන්න ලං ඕනෆ ලංනේ, ලං  ලං ජනහධිඳිකතුමභහද  ලං ේ ලං අත ලං  ලං කිඹන ලං එක්්  ලං
ජනතහ ලං නිදවස ලං න්ධහනදේ ලං දල්ේතුමභහ, ලං -අභහතය ලං භටුන්ද ලං

අභයමය ලං භව් තඹහ- ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං
දොමිකන් ලං බහට ලං ගිටුල්රහ ලං ඳළමිකණිලි ලං යපු, ලං 21ළනි ලං සිඹදේ ලං
විලහරතභ, ලං භව ලං දඳොදශො ලංනුහුරන ලංභවහ ලං අඳයහධඹ, ලං ඳළටවු ලං වන ලං

අඳයහධඹ ලං ඵට ලං ඳ්  ලං දච්ච ලං ඵළඳුේය ලං ාචහට ලං විරුමධ ලං වහභ ලං
ඳරීක්ණ ලං ුයේබ ලං යන්න ලං කිඹරහ ලං අහි ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං
දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහද  ලං අධයක් ලං

ජනයහල්තුමමිකඹදන් ලං ඉල්රනහ. ලං ඳශමු ලං ඒ ලං යරහ ලං එන්න ලං
දනෝනහ. ලං 

අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහද  ලං

අධයක් ලං ජනයහල්තුමමිකඹට ලං ම්යථන ලං ඇභතුමභක් ලං දීරහ ලං තභයි ලං භභ ලං
කි ද , ලං ''භට ලං ඳළමිකණිල්රක් ලං දහන්න ලං ිකදඵනහ. ලං ඒ ලං file එදක් ලං
ිකදඵන්දන් ලංසි් තය ලංඳ් තදවේ ලංදනොදයි, ලංටුස ලංඩදහසි ලංදනොදයි. ලං
ඒදක් ලං  ලං යහජිත ලං දේනහය් න ලං ඇභිකතුමභහට ලං විරුමධ ලං ලිඛිත ලං හක්ෂි ලං

ිකදඵනහ. ලං ඒ ලං ේඵන්ධදඹන් ලං ඔඵතුමමිකඹට ලං ඹන්න ලං ිකදඵන්දන් ලං
ුඹතන ලංතුමනටයි. ලංඑක්, ලංධීය ලංඅභහතයහාලඹ. ලංඅදනක් ලංඑ ලංධීය ලං
ාසථහ. ලං අදනක් ලං එ ලංභහේ ලං දයජිසට්රහවේයඹහද  ලංහවේඹහරඹ'' ලං

කිඹරහ. ලං එදවභ ලං ගිඹහ ලංනේ ලං දේදක් ලං ඇ් ත ලංනළ් ත ලං දවොඹහ ලං න්න ලං
පුළුන්. ලංඒ ලංඳරීක්ණඹ ලංයරහ ලංිකඹකින් ලංඉය ලංයන්න ලංපුළුන්. ලං
එදවභ ලං ශහ ලං නේ, ලං ''ජඹන්ත ලං භයමය ලං වරිද, ලං යහජිත ලං දේනහය් න ලං

වරිද?'' ලං කිඹරහ ලං ඔප්පු ලං යන්න ලං පුළුන්, ලං මරහනහරඪ ලං රු ලං
භන්ත්රීතුමභනි. ලං දෝ, ලං ඒ ලං විබහ ලං ශහද? ලං යහජිත ලං දේනහය් න ලං
ඇභිකතුමභහ ලං කී ලං ළයඹක් ලං ුහද ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං

විභවේලන ලංදොමිකන් ලංබහට? 
 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංදළන් ලංථහ ලංඅන් ලංයන්න. 
 

ගරු ජයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்நெறகு ஜந் ெவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
දේ ලං යන්දන් ලං දන ලං දභොක්්  ලං දනොදයි. ලං දේ ලං යට ලං

දනුදන් ලං වඬ ලං නඟන ලං ඒහඵමධ ලං විඳක්දේ ලං භවජන ලං

නිදඹෝජිතඹන්, ලංජන ලංනහඹඹන් ලං  ලං දඩඹේ ලංයන්න ලංඳහවිච්චි ලංයන ලං
ඵටරන්දක් ලං ඵට ලං දේ ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං
දොමිකන් ලංබහ ලංඅද ලංඳහවිච්චි ලංයදන ලංිකදඵනහ. ලං 
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මරහනහරඪ ලං රු ලං භන්ත්රීතුමභනි, ලං දේ ලං ුඹතනඹ ලං
දමලඳහරනීයණඹ ලං යරහ ලං ඉයයි. ලං තභන්ද  ලං දදය ලං හුයතරඹට ලං
වදන ලංඵල්රන්ට ලංභස ලං දදනන්න්  ලං අග්රහභහතයතුමභහ ලං දවට ලං අනිමදහ ලං

න ලං විට ලං දේ ලං ඳහවේලිදේන්තුමට ලංඳන්  ලංදදනයි. ලංහුයතරඹට ලං වදන ලං
ඵලු ලං ඳළටවුන්ට ලං න්න ලං - ලං දඵොන්න ලං දදන්න්  ලං දවට ලං දදේ ලං
ඳහවේලිදේන්තුමදන් ලංඅනුභළිකඹ ලංන්න ලංඑයි. ලංදේ ලං ලං 

  
[මූළවනමේ අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ල්ලි ලං විඹදේ ලං යන්න, ලං තභන්ද  ලං අශික්ෂිත ලං වුභනහ, ලං හිළිකුල් ලං

වත ලංවුභනහ, ලංම්සට ලංවුභනහ ලංඉසට ලංය ලංළනීභ ලංවහ ලංදේ ලංදන ලං
ු ලං දඹෝජනහ ලං දළඩි ලං හිළිකුදරන් ලංයුතුම ලං දවශහ ලං දකිනහ. ලං දේ ලං යදට් ලං
අල්ර, ලං දූණඹ ලංභඬින්න ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං

දොමිකන් ලංබහ ලංළඵෆටභ ලංක්රිඹහ් භ ලංදනහ ලංනේ, ලංඒ ලංවහ ලංදේ ලං
යදට් ලං ඳහවේලිදේන්තුමට ලං හිළින්න ලං පුළුන් ලං අධයක් ලං
ජනයහල්යදඹක් ලං ඳ්  ලං යරහ, ලං දේ ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං
විභවේලන ලංදොමිකන් ලංබහ ලංනළත ලංතහක් ලංනිසි ලංඳරිද, ලංලක්ිකභ්  ලං

දොඩනඟන්න ලං කිඹන ලං ඉල්ලීභ ලං යමිකන්, ලං දේ ලං හිළිකුල් ලං වත ලං
දඹෝජනහ ලං ඉතහභ ලං හිළිකුදරන් ලංදවශහ ලං දකිමිකන් ලංභභ ලංනිවඬ ලං නහ. ලං
දඵොදවොභ ලංසතුමිකයි. 

 
[අ.බහ. ලං5.54] 

 

ගරු (මශළ ළර්ය) ආශු මළරසිසශ මශතළ 
(ரண்நெறகு (வதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

මරහනහරඪ ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංදේ ලංදනර ලංBMICH එදක් ලං

දොශම ලංජහතයන්තය ලංදඳෝ  ලං්රදවේලනඹ ලංඳළළ් දනහ. ලංදේ ලංදඳෝ  ලං

්රදවේලනදේ ලං දේ ලං දසර ලංඋණු ලංළවුේ ලංහද  ලංවිකිදණන ලංදඳොතක් ලං
ිකදඵනහ. ලං භභ්  ලං ගිඹහ ලං දභොක්ද ලං දේ ලං උණු ලං ළවුේ ලං හද  ලං
විකිදණන ලං දඳොත ලං කිඹරහ ලං ඵරන්න. ලං දේ ලං දඳොත ලං තභයි ලං රන්න ලං

රුහුණද  භව් භඹහ ලං ලිඹපු ලං "යහජඳක් ලං භහභ" ලං කිඹන ලං දඳොත. ලං
[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංභභ ලංදේ ලංදඳොත ලංළන ලංඑතළනින් ලංඑවහ ලංථහ ලංයන්නට ලං
ඵරහදඳොදයෝ තුම ලංදන්දන් ලංනළවළ. ලං  ලංදේ ලංදඳොත ලංළන ලංථහ ලංයන්න ලං

අහිට ලං දළන් ලං හතහයණඹක් ලංවළදරහ ලං ිකදඵනහ. ලං අතීතදේ ලං දභදවභ ලං
දඳෝ  ලං ලි හ ලං නේ ලං අද ලං අහිට ලං ථහ ලං යන්නට ලං දන්දන්  ලං නළවළ. ලං
[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලංදූණදඹන් ලංදතොය ලංශ්රී ලංරාහක් ලංවහ ලංන ලංභදන්දී ලං

දේ ලංහද  ලංදඳෝ  ලංලිඹරහ, ලංදේ ලංහද  ලංළඩ ලංයරහ ලංතභයි ලංඅහිට ලංදේ ලං
යට ලංදේයහ ලංන්න ලංදන්දන්. ලං දූණදඹන් ලංදතොය ලංශ්රී ලංරාහක් ලංළන ලං
ථහ ලංයන ලංවිට ලං්රධහන ලංදම ලංතභයි, ලං"විභසිලිභ්  ලංදමු, ලංඅල්ර ලංමු" ලං
කිඹන ලංඑ. ලංඒ ලංහද භ ලං"හිළිදශ ලංදළනදන ලංනිසි ලංදර ලංදඳන්මු" ලං

කිඹන ලංඑ. ලං"දනස ලංයමු; ලංදොඩ ලංනඟමු; ලංභතුම ලංඳයේඳයහ ලංදළනු්  ලං
යමු" ලංකිඹන ලං එ. ලං  ලං ඊශඟට, ලං "වමුලින් ලංහිටුදළකීභට ලං වඬ ලංනඟමු" ලං
කිඹන ලංඑ. ලංදේ ලංතභයි ලංඅදප් ලංවඬ; ලංජනතහද  ලංවඬ. ලංදේ ලංජනතහද  ලං

වඬ ලං හට්  ලං ඹටඳ්  ලං යන්නට ලං ඵළවළ, ලං මරහනහරඪ ලං රු ලං
භන්ත්රීතුමභනි. ලං ඒ ලං තභයි ලං අහි ලං දේ ලං ක්රිඹහදන් ලං දඳන්න්දන්. ලං ඒ ලං
හද භ ලං තභයි ලං දඳය ලං භන්හයදඹක් ලං වළටිඹට ලං ක්රිඹහදන් ලං

දඳන්න්දන්. ලං දේ ලං වහ ලං ඳරිපවේණ් ඹ ලං අනිහවේඹදඹන් ලං අලය ලං
දනහ. ලංදේ ලංඳරිපවේණ් ඹ ලංරඵහ ලංළනීදේ ලංඅලයතහ ලංනිහ ලංතභයි ලං
අහි ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහට ලං

ඵරතර ලං වදරහ ලං දදන්දන්. ලං දේ ලං ඵරතර ලං වදහ ලං දදන ලං විට ලං - ලං  ලං [ඵහධහ ලං
කිරීේ] ලං ලංදේ ලංරැශ ලංෆ ලංළහුහට ලංකිසි ලංදදනක් ලංබඹ ලංදන්දන් ලංනළවළ. ලං
අද ලං  ලංනිදව ලංරළබිරහ ලංිකදඵනහ; ලංදේ ලංය ලංටට ලං්රජහතන්ත්රහදඹ ලංරළබිරහ ලං
ිකදඵනහ. ලංඒ ලංවයවහ ලංතභයි ලංඅහි ලංඅල්රස ලංව ලංදූණලින් ලංදතොය ලංශ්රී ලං

රාහක් ලං වහ ලං ඹන්දන්. ලං දේ ලං අලයතහ ලං වහ ලං නීිකඳික ලං
දදඳහවේතදේන්තුමද  ලංඅිකදවේ ලංදොලිසිටවේ ලංජනයහල් ලංධයදේ ලංයහජහරි ලං

ශ ලංජනහධිඳික ලංනීතීඥරිඹක් ලංන ලංඒ.පී. ලංදල්රුක්ෂි ලංඩඹස ලංවික්රභසිාව ලං

භළිකනිඹට ලං දේ ලං ඵරතර ලං අහි ලංරඵහදීරහ ලං ිකදඵනහ. ලං ඒ ලං හද භ ලං දේ ලං
දොමිකන් ලංබහ ලංක්රභඹ ලංඹටද්  ලංදේ ලංයදට් ලංන ලංසිඹලුභ ලංදූණ ලංාචහ ලං
දොඹන්න ලංඒ ලංදොමිකභට ලංඵරතර ලංරළදඵනහ. ලංදේ ලංඵරතර ලංරළබීභ ලං
වයවහ ලංකිසිභ ලංඳහටක් ලංනළික ලංදේ ලංාචහ ලංදූණ ලංදොඹන්නට ලංපුළුන්. ලං

ාචහ ලං දූණ ලං දොඹන්නට ලං ලක්ිකඹ ලං රඵහ ලං දීභට ලං ඵරළන්මභ ලං වහ ලං
තභයි ලං අහි ලං දේ ලං ථහ ලං යන්දන්. ලං දේ ලං ථහ ලං යන ලං ඒහ ලං ට්  ලං
ඹටඳ්  ලංයන්නට ලංවළකිඹහක් ලංරළදඵන්දන් ලංනළවළ. ලං 

යදට් ලං සිඹලුභ ලං භව ලං ජනතහ ලං "යහජඳක් ලං භහභ" ලං කිඹන ලං දේ ලං
දඳොත ලං කිදඹ දෝ  ලං වුද ලං දවොරු, ලං වුද ලං ේඵහ ලං දවොරු, ලං වුද ලං
ඳයේඳයහත ලං ලංදවොරු, ලංඒ ලංදවොයේ ලංශ ලංවිධිඹල් ලංුදී ලංසිඹලු ලංදමල් ලං

දළන ලංන්නට ලංපුළුන්. ලං්රජහතන්ත්රහදඹ ලංළන ලංථහ ලංයන ලංවිට ලංභට ලං
භතක් ලං දන ලං හයණඹක් ලං ිකදඵනහ. ලං දේ ලං දඳොද්  ලං ිකදඵනහ, ලං
නීිකදේ ලං ුධිඳතය ලං ළන. ලං ඒ ලං හද භ ලං  ලං ුණ්ඩුද  ලං දඳෞමලි ලං

භහේර ලංිකබුණු ලංසම් ලංදොදවොභද? ලං ලං ලං"9564 ලංසුම් ලංෆන් ලං උිකහ", ලං
"ිකතට ලංභත ලංභව ලංඳහදවේ". ලංඒ ලංහද භ ලං"night race විදනෝද ලංඵමදදන් ලං
නිදවස ලංවුදණ් ලංදොදවොභද?", ලං "භවජන ලංමුදලින් ලංඓලසවේඹහට ලංතරු ලං
දවෝටල්", ලං"යහජ ලංන්ත ලංශ ලංසවේණහබයණ ලංජනඳික ලංනිඹභදඹන් ලං

නිදවස", ලං "ළඹ ලං ීයවේදේ ලං ළඩි ලං ඳාගු ලං ුයක්හට ලං වහ ලං
යහජඳක්රුන්ට" ලං- ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] 

 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ලංභන්ත්රීතුමභහ ලංදළන් ලංඅන් ලංයන්න. 
 

ගරු (මශළ ළර්ය) ආශු මළරසිසශ මශතළ 
(ரண்நெறகு (வதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඒ ලං හද භ ලං "පුතහද  ලං car raceරට ලං ජනඳිකදන් ලං ඵරඳත්ර ලං

වන". ලං ඊශඟට, ලං "මිකටුම්ද්  ලං පුයදඹන් ලං ුයේබ ලං න ලං අලු් භ ලං
දල්රභ" ලංදේ ලංුදී ලංලදඹන් ලංසිඹලුභ ලංදමල් ලංදේ ලංදඳොද්  ලංඅඩාගු ලං
දනහ. ලං ඒ ලං නිහ ලං ඉදරිදේ ලං දී්  ලං අහි ලං දේ ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං ලං
දචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකන් ලංබහට ලංඳළළරී ලංඇික ලංහවේඹඹන් ලංඉටු ලං

යලීභ ලං වහ ලං වහඹ ලං දක්න ලං ඵ ලං ්රහල ලං යමිකන් ලං භද  ලං චන ලං
සල්ඳඹ ලංඅන් ලංයනහ. ලං ලංදඵොදවොභ ලංසතුමිකයි. 
 

 
[தற.த. 5.57] 

 

ගරු ළන්තිස ශ්රීවහකන්දරළවළ මශ කමිය  
(ரண்நெறகு (றந்ற) ெரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரெர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
தகப மனமரங்கும் உநப்தறணர் அர்கவப, 

இனஞ்ெம் அல்னது ஊல் தற்நற குற்நப் நெனணரய்வு  ஆமக் 

குழுறன் தறப்தரபர் ரகத்றன் ெம்தபம் ற்நம் 

தகரடுப்தணவுகமப நெலமத்ல் தரடர்தரண இன்மந 

றரத்றவன ணக்குப் வதசுற்குச் ெந்ர்ப்தம் ந்மக்கு 

ன்நறமத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்வநன். இன்ந மடததந 

கறன்ந இந் றரத்றவன இந் அறநோர் ெமதறன் 

உநப்தறணர்கபறல் தனர், ெமதறன் ெறன உநப்தறணர்கபது 

இனஞ்ெம், கபவு, குற்நங்கள், அற்நக்கரண ண்டமணகள் 

தற்நறவ கமத்துக்தகரண்டிந்ந்ரர்கள். ற, இந் இனஞ்ெ 

ஊனரல் து க்கள் தடுகறன்ந துன்தத்மப்தற்நற 

றமணத்துப் தரர்க்கறல்மன. அந் க்கள் அர்களுக்குத் 

வமரண வெமகமபப் ததற்நக்தகரள்ற்கு , து 

அன்நரட ரழ்க்மகமக் தகரண்டுதெல்ற்கு வ்ரந 

இந் இனஞ்ெ ஊனரல் இன்ணல்தடுகறன்நரர்கள் ன்தம 

ந்ம் ெறந்றத்துப் தரர்க்கறல்மன. ணவ, வுதெய்து 

தநவண இங்கு கூக்குல் இடும றநத்றறட்டு, றழ் 

தரறரர்கள் தெறப்நெனன் கந்றமக் கரறல் ரட்டி, இந் 

30 ந்ட நோத்த்றணரல் தரறக்கப்தட்ட து க்கள் இன்ந 

827 828 

[රු ලංජඹන්ත ලංභයමය ලංභවතහ] 
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து அன்நரட ரழ்மக் தகரண்டுடத்துற்கு 

வ்ரநரண ஏர் அதெபகரற சூமன றர்தகரள்கறன்நரர்கள் 

ன்தமப் தற்நறதல்னரம் ரங்கள் கூநம லங்கள் 

இசுத்றவரடு, ணச்ெரட்ெறவரடு கறகறத்துக்தகரள்ப 

வண்டுதன்ந வகட்டுக்தகரள்ளுகறன்வநன்.    

நோத் கரனத்றவன டக்கு, கறக்குப் தகுறகபறவன து 

க்கள் றகவும் தகபரக ரழ்ந்ரர்கள்.  அன்ந ததரந்பர 

ரத் மடறந்ந்து; A-9 வீற நடப்தட்டிந்ந்து.  ஆணரல், 

அர்கள் நமறலும் தெம்மரக ரழ்ந்ரர்கள். அங்கு 

குற்நங்கள் மடததநறல்மன. இனஞ்ெ ஊலுக்கு 

இடறந்க்கறல்மன. இநற நோத்த்றன்வதரது ெகன தெரத்துக் 

கமபநோம் சுகங்கமபநோம் இந்து தநங்மகவரடு லள்குடி 

வநற து க்கள் இன்ந நோத்ம் நைடிவுக்குக் தகரண்டு 

ப்தட்டு 7 ந்டங்கள் நேர்த்றரண தறன்ணந்ம் றகவும் 

வரெரண றமனம றர்தகரள்கறன்நரர்கள். இந் 

நோத்த்றவன து தறள்மபகமபநோம்  கன்ரமநோம்  

இந்றந்க்கறன்ந றமனறல் எந் வீட்டுத்றட்டம் கறமடத்ரலும் 

அந் வீட்மடக் கட்டுறல், அற்குரற த்துண்டுகமபப் 

ததற்நக்தகரள்றல்  ரய்ரர் தடுகறன்ந இன்ணல் தெரல்லி 

னடங்கரது. ஆணரல், அங்கு ங்கள் அரறப்தட்டு 'ரறப்தர்'கபறல் 

கடத்ப்தடுகறன்நண. அதுவதரல், எந் 'வனரட்' ண்மப் 

ததநற்கு அந்த் ரய் தடுகறன்ந துன்தம் ங்களுக்குத்ரன் 

தரறநோம். ஆணரல், ண் அகழ்ந்து தெல்னப்தடுது 

நெனப்தடரவன து தறவெத்மறட்டு ப்தடிவர ண் 

தெல்கறன்நது. கடந் ரம் மடததற்ந தறவெ அதறறந்த்றக் 

குழுக் கூட்டத்றவன இமப் தற்நறப் தறஸ்ரதறத்வதரது, இது 

வ்ரந தெல்கறன்நதன்தது ங்களுக்குத் தரறரதன்நம் 

ரங்கள் அற்கு அநற ங்கறல்மனதன்நம் 

வலிடத்றலிந்ந்து அற்கு அநற ததநப்தடுகறன்நதன்நம் 

கூநற, அங்கறந்க்கறன்ந அறகரரறகள் மகம றரறக்கறன்நரர்கள். 

இந் றமன ரந வண்டும்.  

அதுவதரல், தநங்மகவரடு குடிவநற து க்கள் 

அன்நரடம் லன் தறடித்து ங்களுமட றற்மந பர்க்கறன்ந 

வத்றவன, தன்தகுறறலிந்ந்து ந்தர்கபரல் அநற 

ற்ந நைமநறவன, ெட்ட றவரரண நைமநறவன லன்கள் 

ரரறச்தெல்னப்தடுகறன்நண. இதுதரடர்தரக அறகரரறகபறடம் 

வகட்டததரழுது, உரற நைமநறவன ரட்ட ட்டத்றவன 

அற்கரண அநற ததநப்தடறல்மனதன்நம் ரம் 

அற்தகறரக குல் தகரடுத்ரல் ம்மக் குற்நரபறகபரக்க 

நைல்கறன்நரர்கதபன்நம் அர்கள் கூநகறன்நரர்கள். இந் 

றமனம லங்கள் ெற்நச் ெறந்றத்துப் தரந்ங்கள்! 

ெறறல் றந்ரகம் ந் தறன்நெரன் து டக்கு, கறக்குப் 

தகுறறவன துஷ்தறவரகங்கள், தரலில் துஷ்தறவரகங்கள், 

தறள்மபகள் லரண ன்நைமநகள் வதரன்நம அறகரறத்துச் 

தெல்கறன்நண. துதரண ெரமனகளுக்கு வ்ரந அநற 

ங்கப்தடுகறன்நதன்தது ந்க்கும் தரறரது. அந் 

அநற வலிடத்றலிந்ந்து - உர் ட்டங்கபறலிந்ந்து - 

கறமடக்கறன்நது. றட்டறட்டு  து ரட்டங்கபறவன துதரண 

ெரமனகமபத் றநக்கறன்நரர்கள். அணரல் து தறள்மப 

கபறன் றர்கரனம் குட்டிச்சுரகறன்நது. அதுட்டுல்ன, 

ெட்டறவரரண நைமநறவன அங்கு கெறப்நெ கரய்ச்ெப் 

தடுகறன்நது. அமப் தறடிப்தற்கரக ததரலிமரர் தென்நரலும், 

கெறப்நெ கரய்ச்சுதர்களுக்கும் ததரலிமரந்க்கும் இமடறல் 

ெறவகறம் இந்ப்தரல் வற்தகரண்டு துவும் மடததந 

றல்மன. தரறக்கப்தட்ட க்கள் தரடர்ந்தும் தரறக்கப் 

தட்டர்கபரகவ இந்ந்துந்ம ரன் றகவும் 

வமணவரடு  நைன்மக்க றந்ம்நெகறன்வநன்.  

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු ළන්තිස ශ්රීවහකන්දරළවළ මශ කමිය  
(ரண்நெறகு (றந்ற) ெரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரெர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 

Please, give me one more minute.  

அதுட்டுல்ன, இன்மந இந் றரத்றவன 

அெறனமப்தறன்கலழ் றநப்தட்ட சுரலண ஆமக் 

குழுக்கபறன் உநப்தறணர்களுக்கு ஊறம் ங்குது தரடர் 

தரண தறவமநோம் இங்கு நைன்மக்கப்தட்டிந்க்கறன்நது. 

இம ரம் வற்கறன்ந அவவம், து ரட்டின் 

றர்க்கட்ெறத் மனந்ம் றழ்த் வெறக் கூட்டமப்தறன் 

மனந்ரகற றப்நெக்குரற இர. ெம்தந்ன் ர 

அர்களுக்கு இதும உத்றவரகநேர் ரெஸ்னம் 

ங்கப்தடறல்மன ன்தமநோம் அற்கரண ந்ற 

டடிக்மகநோம் டுக்கப்தடறல்மன ன்தமநோம் 

தரறறத்துக் தகரள்ப றந்ம்நெகறவநன். இப்தடிரண 

றமனமறவன து தற ந்றரற அர்கள் சுரலண 

ஆமக்குழுக்கமபப் தற்நறக் கமத்துக் 

தகரண்டிந்க்கறன்நரர். ஆகவ, து க்கள் 

ல்லிக்கத்வரடு ரழ்ற்வகற்ந றட்டங்கமபச் தெற் 

தடுத் வண்டுதன்ந இந்வமபறல், வகட்டு, றமநவு 

தெய்கறன்வநன்.  

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, ලං රු ලං ඳවිත්රහදමවි ලං න්නිුයච්චි ලං භන්ත්රීතුමමිකඹ. ලං

ඔඵතුමමිකඹට ලංවිනහඩි ලංතුමන ලංහරඹක් ලංිකදඵනහ. ලං 

 
ගරු ඳවිත්රළමද්වි ලන්නිආරච්චි මශ කමිය 
(ரண்நெறகு (றந்ற) தறத்ரவற ன்ணறஆச்ெற)  

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

මරහනහරඪ ලංරු ලංභන්ත්රීතුමභනි, ලංභට ලංවිනහඩි ලංතුමනක් ලංනේ ලංභද. 

 
ගරු මන්ත්රීලරමයක්ෂ 
(ரண்நெறகு உநப்தறணர் எந்ர்) 

(An Hon. Member) 
භභ ලංවිනහඩි ලං ඳවක් ලංදදනහ. ලංඑතදොට ලංඑතුමමිකඹට ලංවිනහඩි ලං අටක් ලං

ිකදඵනහ. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்நெறகு மனமரங்கும்  உநப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please!  

දේ ලංඅසථහද දී ලංරු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභහ ලංමරහනඹට ලං
ඳළමිකදණනහ ලංඇික. 

 
අනතුරුල ගරු එඩ්ලඩ් ගුණමව කර මශතළ මූළවනමයන් ඉල ක 

වුමයන්  නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ මූළවනළරූඪ විය. 
 
 

அன் தறநகு, ரண்நெறகு ட்ட் குவெக அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்ந அகனவ, ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் 

அர்கள் மனம கறத்ரர்கள். 
 
 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair 

and DEPUTY SPEAKER  took the Chair. 
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ඳහවේලිදේන්තුම 

[අ.බහ. ලං6.03] 
 

ගරු ඳවිත්රළමද්වි  ලන්නිආරච්චි මශ කමිය 
(ரண்நெறகு (றந்ற) தறத்ரவற ன்ணறஆச்ெற)  

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

රු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි, ලංඅල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලං
විභවේලන ලංදොමිකන් ලංබහද  ලංඅධයක් ලංජනයහල්රිඹ ලංඳ්  ලංකිරීදේදී ලං
දේ ලං යදට් ලං භත ලං දදක් ලං ඳළතුමණහ. ලං "අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං

විභවේලන ලං දොමිකභට ලං අලු්  ලං අධයක් ලං ජනයහල් ලං දදනක් ලං ඳ්  ලං
යන්න ලං ඕනෆ, ලං ඉතහභ ලං සහධීන, ලං ක්රිඹහීයලී ලං එඹ ලං දභදවඹන්න ලං
පුළුන් ලං අධයක් ලං ජනයහල්යදඹක් ලං යටට ලං අලයයි" ලංකිඹන ලං භතඹ ලං

ුණ්ඩු ලං ඳළ් දතන් ලං ඉදරිඳ්  ලං වුණහ. ලං "දේ ලං ඳ්  ලං යන්න ලං ඹන්දන් ලං
යනිල් ලං වික්රභසිාව ලං භව් තඹහද  ලං ටුතිකඹක්; ලං මිකතුමරිඹක්; ලං දේ ලං ඳ්  ලං
යන්න ලං ඹන්දන් ලං ුණ්ඩුට ලං දඵොදවොභ ලං ටුත් , ලං විලසහන්ත ලං

දදනක්, ලං ඒ ලං නිහ ලං විඳක්ඹ ලං භවේදනඹ ලං යන්න ලං තභයි ලං දේ ලං අලු්  ලං
අධයක් ලං ජනයහල්රිඹ ලං ඳ්  ලං යන්දන්" ලං කිඹන ලං භතඹ ලං අනික් ලං
ඳළ් දතන් ලං ය ලංදට් ලං භතුම ලං වුණහ. ලං වළඵළයි, ලං යනිල් ලං වික්රභසිාව ලං භළිකතුමභහ ලං
ඇඹ ලංඑතුමභහද  ලංපුමලි ලංමිකතුමරිඹක්ඹ ලංකිඹන ලංහයණඹ ලං-ඒ ලංමිකත්රබහඹ

- මකොයි මවලාවකවත් ප්රතිකක්මප   කම   නැහැ. නුතත්, විප ක්ප  
භවේදනඹ ලං යන්නයි ලං දේ ලං අධයක් ලං ජනයහල්රිඹ ලං ඳ්  ලං යන්දන්" ලං
කිඹන ලං භතඹ් , ලං "නළවළ, ලං යදට් ලං අල්රස ලං වහ ලං දූණ ලං නළික ලං ය, ලං

ක්රිඹහීයලී ලං සහධීන ලං ටයුතුම ලං යන්නයි ලං එභ ලං අධයක් ලං
ජනයහල්රිඹ ලං ඳ්  ලං යන්දන්" ලං කිඹන ලං භතඹ්  ලං ඹන ලං දදදන් ලං
නිළයද ලංදොයි ලංඑද ලංකිඹන ලංඑ ලංඅඳට ලංතවවුරු ලංය ලංන්න ලංන්දන් ලං

දේ ලංඅධයක් ලංජනයහල්තුමමිකඹ ලංඳ්  ලංශහට ලංඳසු ලංඑතුමමිකඹ ලංදන ලංඹන ලං
ක්රිඹහ ලං රහඳඹ් , ලං එතුමමිකඹ ලං ේඵන්ධදඹන් ලං ුණ්ඩු ලං න්නහ ලං ක්රිඹහ ලං
රහඳඹ්  ලං අනුයි. ලං අඳට ලං දප්නහ, ලං අද ලං දගින් ලං දටභ ලං භහජත ලං

දමිකන් ලං ිකදඵන්දන් ලං දේ ලං දදළනි ලං භතඹ ලං ඵ. ලං දභොද, ලං දේ ලං
ක්රිඹහීයලී් ඹ ලංව ලංක්රිඹහ ලංරහඳඹ ලංදවහ ලංඵළලුහභ, ලංවිඳක්ඹ ලංභවේදනඹ ලං
යන්න් , ලං යජදේ ලං අලයතහ ලං ඉටු ලං යන්න්  ලං අලු්  ලං අධයක් ලං

ජනයහල්රිඹ ලං ටයුතුම ලං යනහඹ ලං කිඹන ලං එ ලං ඳ් මදභන් ලං ඳසු ලං
එතුමමිකඹ ලංඅනුභනඹ ලංශ ලංක්රිඹහ ලංරහඳඹ ලංදවහ ලංඵළලුහභ ලංඅද ලංභහජඹ ලං
හිළින්නහ ලංහයණඹක්. 

මීට ලංලින් ලංථහරදී්  ලංකිඹළවුණු ලංවිධිඹට, ලංදේ ලංුණ්ඩුද  ලං්රඵර ලං

ළබිනට් ලං ඇභිකයදඹකුට ලං එදොදශොස ලං තහක් ලං අල්රස ලං  ලංදවෝ ලං
දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකභට ලං එන්න ලං කිඹපු ලං ඵ ලං අඳ ලං
දන්නහ. ලං වළඵළයි, ලංඑතුමභහ ලං ඒ ලංඳශහද් ්  ලංගිදේ ලංනළවළ. ලං එතුමභහ ලං එභ ලං
දොමිකභ ලං ඳශහද් ්  ලං  ලංදනොගිඹහ ලං කිඹහ ලං අධයක් ලං ජනයහල්රිඹ ලං

් ත ලං කිසිභ ලං ක්රිඹහ ලං භහවේඹකු්  ලං නළවළ. ලං ඒ ලං විතයක් ලං දනොදයි, ලං
ඹේකිසි ලං විධිඹට ලං දේ ලං ඒහඵමධ ලං විඳක්දේ ලං ඉන්දන් ලං නළික, ලං
ුණ්ඩුට ලංගිටුන් ලංඇභිකභක් ලං් තහ ලංනේ ලංඒ ලංfile එ ලංඳළ් තකින් ලං

ිකඹනහ. ලං දේ ලං විධිදේ ලං දනොදඹකු්  ලං හයණහ ලං ිකදඵනහ. ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං
ථහරදී්  ලං භතුම ලං වුණු ලං ුහයඹට ලං එක්්  ලං ජනතහ ලං නිදවස ලං
න්ධහනදේ ලංදල්ේතුමභහ ලංභව ලං දල් ලං භව ලංඵළාකුද  ලං සිම් ලං වුණු ලංමුදල් ලං

භා ලං දොල්රඹ ලංළන ලං අවේජුන ලංභදවේන්ද්රන්ට ලං විරුමධ ලං අල්රස ලං දවෝ ලං
දූණ ලංදචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකභට ලංඳළමිකණිල්රක් ලංඉදරිඳ්  ලංශහ. ලං
වළඵළයි, ලං දේ ලං න ලං තුමරු ලං දභභ ලං අධයක් ලං ජනයහල්රිඹ ලං එතුමභහදන් ලං

ට ලංඋ් තයඹක්්  ලං් ද්  ලංනළවළ. ලංඑතදොට ලං දභභ ලං දොමිකදේ ලං
ිකදඵන ලංසහධීනබහඹ ලං ළන ලං අඳට ලං ළඹක් ලංභතුම ලං දනහ. ලං දේ ලං
විඳක්ඹ ලං භවේදනඹ ලං යන්න ලං එතුමමිකඹට ලං දදන ලං දරි ලං දීභනහක්ද, ලං
එදොදශොස ලංතහක් ලංළ ලංරහ්  ලංුද  ලංනළික ලංඅඹ ලං-ුණ්ඩුද  ලං්රඵර ලං

ඇභිකරු- ලං අ්  ලං අඩාගුට ලං දනෝ  ලං එට ලං දදන ලං දරි ලං දීභනහක්ද, ලං
එදවභ ලං නළ් නේ ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං
දොමිකභට ලං ගිටුන් ලං දභන ලං ඳළමිකණිලිරට ලං කිසිභ ලං ක්රිඹහ ලං භහවේඹක් ලං

දනොළනීභ ලං නිහ ලං එතුමමිකඹට ලං ුණ්ඩු ලං ඳළ් දතන් ලං දදන ලං දරි ලං
දීභනහක්ද ලංකිඹන ලංහයණඹ ලංඅඳට ලං ලංද් රුේ ලංන්න ලංපුළුන්. ලං 

විදලේදඹන්භ ලං අද ලං දේ ලං දොමිකන් ලං දවහ ලං ඵරන ලං දොට ලං අඳට ලං
දඳදනනහ ලං ඒහ ලං වේතභහනදේ ලං සිමධ ලං න ලං දූණරට ලං කිසිභ ලං

ක්රිඹහභහවේඹක් ලං දනොන්නහ, ලං පුසක් ලං ඵට ලං ඳ්  ලං දරහ ලං ිකදඵන ලං

දොමිකන් ලං ඵ. ලං ජනතහද  ලං ල්ලිලින් ලං දොමිකේ ලං වදනහ. ලං ඒ ලං

දොමිකේර ලංටයුතුම ලංදදයනහ ලංලු. ලංඒ ලංවුණහට, ලංඅඳට ලංභතයි ලංඳසු ලං
ගිඹ ලං හරදේ ලං ෘෂිවේභ ලං අභහතයහාලඹට ලං දන ලං දොඩනළඟිල්රක් ලං
් ත ලං ඵ. ලං වළඵළයි, ලං දේ ලං දොමිකන්ලින් ලං කිසි ලං දදඹක් ලං න්දන් ලං
නළවළ. ලංඅහනදේදී ලංසිමධ ලංදන්දන් ලංදේ ලංයදට් ලංජනතහද  ලංල්ලි ලං

නහසිකමභ් , ලං විඳක්දේ ලං භවේදනඹ්  ලං ඳභණයි ලං කිඹන ලං හයණඹ ලං
භතක් ලං යමිකන්, ලං දේ ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං
දොමිකන් ලංබහ ලංපුසක් ලංඵ ලංභතක් ලංයමිකන් ලංභභ ලංනිවඬ ලංදනහ. ලං

දඵොදවොභ ලංසතුමිකයි. 
 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශඟට, ලං රු ලං වවේණ ලං යහජරුණහ ලං භන්ත්රීතුමභහ. ලං ඔඵතුමභහට ලං

විනහඩි ලං3 ලංහරඹක් ලංිකදඵනහ. 

 
[අ.බහ. ලං6.09] 
 

ගරු ශර්ණ රළජකරුණළ මශතළ 
(ரண்நெறகு யர்ண ரஜகந்ர) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

රු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි, ලංඅල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලං

විභවේලන ලංදොමිකන් ලංබහද  ලංනිරධහරී ලංභව් භ ලංභව් මීන්ද  ලංදීභනහ ලං
හිළිඵ ලං විහදඹට ලං න්නහ ලං දේ ලං අසථහද දී ලං භභ ලං දකින ලං විදලේ ලං
හයණහක් ලං ිකදඵනහ. ලං ඒ ලං තභයි ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං

විභවේලන ලං දොමිකන් ලං බහද  ලං අධයක් ලං ජනයහල්රිඹ ලං දදයටු ලං
ථහ ලංයන්නට ලංඳභණක් ලංදේ ලංවිහදදේ ලංළඩිභ ලංදරහක් ලං් තහ. ලං
දභභ ලං දොමිකන් ලං බහද  ලං හභහජි ලං හභහජියින් ලං සිඹලු ලං දදනහට ලං
සහධීන ලංතභන්ද  ලංයහජහරිඹ ලංසිම් ලංයන්න ලංනේ ලංඒ ලංඅඹට ලංඅලය ලං

දීභනහ ලං ව ලං අලය ලං ඳවසුේ ලං ළරසීභ ලං කීභක් ලං ඇික ලං යජඹ ලං
ළද්  ලං හවේඹඹක් ලං දනහ. ලං එදහ ලං දච්ච ලං ළරැමද ලං අද ලං නිළයද ලං
කිරීභක් ලංවළටිඹට ලංභභ ලංදේ ලංදඹෝජනහ ලංදකිනහ. ලං 

රු ලං නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං දේ ලං යදට් ලං ුණ්ඩුක්රභ ලං
යසථහද  ලංළද් භ ලංාදලෝධනඹක් ලංවුණහ. ලංඒ ලංතභයි, ලංදවව් න ලං
ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාදලෝධනඹ. ලං දභොද, ලං ජනහධිඳික ලං ඵරතර ලං
අඩු ලං යන්න ලං සහධීන ලං දොමිකන් ලං බහ ලං හිටුටුමභ ලං ළන ලං ය ලං
ණනහක් ලං ථහ ලං ඵවට ලං රක් ලං වුණ්  ලං එඹ ලං ඹථහවේථඹක් ලං ඵට ලං ඳ්  ලං

වුදණ් ලංදවව් න ලංුණ්ඩුක්රභ ලංයසථහ ලංාදලෝධනදඹන්. ලංනමු් , ලං
යදට් ලංඅහනහට ලංදවඅටන ලංුණ්ඩුක්රභ ලංයසථහ ලංාදලෝධනඹක් ලං
දනළල්රහ, ලංදවව් න ලංුණ්ඩුක්රභ ලංයසථහ ලංාදලෝධනඹ ලංවිනහල ලං

ශහ. ලං ඒ ලංනිහ ලං දොමිකන් ලංබහර ලං ඵරඹ ලං එ ලං පුමරඹකුට ලංසීභහ ලං
දන්න ලං ඳටන් ලං ් තහ. ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං හරදේදී ලං අඳ ලං දවඅටන ලං
ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාදලෝධනඹ ලං අදවෝසි ලං යරහ, ලං දවන ලං න ලං

ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාදලෝධනඹ ලං දනහහ. ලං විදලේදඹන්භ ලං
ජනහරි ලං08ළනිදහ ලංදේ ලංයදට් ලංජනතහට ලංරඵහ ලංම්න්නු ලංදඳොදයොන්ම්ක් ලං
වළටිඹට, ලංඒ ලංහද භ ලංදේ ලංයදට් ලංඵහුතයඹද  ලංළභළ් ත ලංක්රිඹහ් භ ලං

කිරීභක් ලං වළටිඹට ලං තභයි ලං අහි ලං දවන ලං න ලං ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං
ාදලෝධනඹ ලංදනහද . ලං 

දවන ලං න ලං ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං ාදලෝධනදඹන් ලංනළත්  ලං
සහධීන ලං දොමිකන් ලංබහ ලං හිටුටුරහ, ලංුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහ ලං බහ ලං
තුමළින් ලංඑභ ලංනිදඹෝජිතඹන් ලං ඉතහ ලං සහධීන ලංඳ්  ලංයරහ, ලං දේ ලං යටට ලං

අලය ලං ළද්  ලං තීන්ම්ක්, ලං තීයණඹක් ලං අඳ ලං අයදන ලං ිකදඵනහ. ලං
වළඵළයි, ලංඅහි ලංදභතළනද ලංඑ ලංඅඩු ලංඳහඩුක් ලංදකිනහ. ලංඒ ලංතභයි ලංනීික ලංරීික ලං
දනස ලංදනොමභ. ලංදභොද, ලංසහධීන ලංමිකටු ලං ලංකිඹන්න ලංඅලයයි. ලං

 ලං කිඹන්න ලං අලය ලං දන්දන්, ලං ඳහවේලිදේන්තුමට. ලං එදවභ ලං නේ, ලං ලං
දේ ලං දොමිකන් ලං බහ ලං ඳහවේලිදේන්තුමට ලං  ලං කිඹන්න ලං අදප් ලං
ඳහවේලිදේන්තුමද  ලං නීික ලං රීික ලං දනස ලං යන්න ලං අලයයි. ලං ඒ ලං
ේඵන්ධදඹන් ලං ඉදරිදේදී ලං ටයුතුම ලං යයි ලං කිඹන ලං විලසහඹ ලං අදප් ලං

ිකදඵනහ. ලංඅහි ලංයජඹක් ලංවළටිඹට ලංඉදරිදේදී ලංඒ ලංටයුතුම ලංසිම් ලංයන්න ලං
ඵරහදඳොදයෝ තුම ලංනහ. 
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සහධීන ලං දොමිකන් ලංබහ ලංනළත ලංඇික ලංකිරීභ ලංදේ ලං යදට් ලං් ත ලං

ළද්  ලංතීන්ම්ක්. ලංඔඵතුමභන්රහ ලංදන්නහ, ලංඅද ලංයජදේ ලංදේයින්ට ලං
දොන්දක් ලංඇික ලංදේඹ ලංයන්න ලංපුළුන් ලංදරහ ලංිකදඵන ලංඵ. ලංඅද ලං
භළිකයණ ලං හිළිඵ ලං තීන්ම් ලං තීයණ ලං න්න, ලං භළිකයණ ලං දභදවඹ ලං
න්න ලං භළිකයණ ලං දොමිකභට ලං ඵරඹ ලං ිකදඵනහ. ලං අද ලං දඳොලිස ලං

දේදේ ලං ඒ ලං ඒ ලං ඳ් මේ, ලං ඒ ලං ඒ ලං භහරු ලං කිරීේ ලං හිළිඵ ලං තීන්ම් ලං තීයණ ලං
න්න ලංජහික ලංදඳොලිස ලංදොමිකභට ලංපුළුන් ලංදරහ ලංිකදඵනහ. 

ඳසු ලං ගිඹ ලංහරදේ ලං භළිකයණඹක් ලං අන් ලං දරහ ලං න ලං යජඹක් ලං

ඳ්  ලං න ලං දොට ලං අහි ලං ඉසදල්රහභ ලං දකින්දන්, ලං දඳොලිස ලං
සථහනහධිඳිකරුන් ලංභහරු ලංකිරීේ. ලංඅද ලංඒහ ලංදකින්න ලංනළවළ. ලංඅද ලංයජදේ ලං
දේයින්ට ලං ළද්  ලං විධිඹට ලං තභන්ද  ලං යහජහරිඹ ලං යන්න ලං

පුළුන් ලංහතහයණඹක් ලංඇික ලංදරහ ලංිකදඵනහ. ලංඅන්න ලංඒ ලංඅසථහ ලං
රළබුදණ් ලංදොමිකන් ලංබහ ලංඳ්  ලංකිරීදභන්. ලංසහධීන ලංදොමිකන් ලංබහ ලං
ඳ්  ලංකිරීභ ලංතුමළින් ලංතභයි, ලංදේ ලං යට ලං අද ලංඉදරිඹට ලංදන ලංඹන්න ලංවළකි ලං

දරහ ලංිකදඵන්දන්. ලං 

සහධීන ලං දොමිකන් ලං බහ ලං හිටුටුමභ ලං ළන ලං විරුමධ ලං දොටක් ලං
ඉන්න ලංඵ්  ලංඅහි ලං දකිනහ. ලංඒ ලංදොට ලං  ලංදේට ලං විරුමධ ලංඇ් තටභ ලං
දේ ලංදොමිකන් ලංබහරට ලංිකදඵන ලංවි ලංදයෝධතහද, ලංඑදවභ ලංනළ් නේ ලං

දේ ලං දොමිකන් ලං බහලින් ලං යදට් ලං ඇික ලං දරහ ලං ිකදඵන ලං ත් ් ඹට ලං
තභන්ද  ලං දඳෞමලි ලං දවේතූන් ලං භත, ලං තභන්ද  ලං දඳෞමලි ලං
අලයතහන් ලං භත ලං  ලංවිදයෝධතහක් ලං ඳශ ලංයනහද ලං කිඹන ලං එ ලං භභ ලං

ටුතන්දන් ලංයදට් ලංජනතහ ලංදවොට ලංද් රුේ ලංඅයදන ලංිකදඵනහ. ලංදේ ලං
දොමිකන් ලං බහර ලං හභහජිඹන්ට ලං රඵහ ලං දදන ලං දීභනහ ලං ඳභණක් ලං
දනො, ලංඒ ලංඅඹට ලංඅලය ලංේඳ්  ලංවහ ලංදළනුභ ලංඹන ලංසිඹල්රභ ලංරඵහ ලංදීරහ, ලං

දේ ලං දොමිකන් ලං බහ ලං ඉදරිදේදී ලං ත්  ලං ලක්ිකභ්  ලං ශ ලං යුතුමයි. ලං ඒ ලං
භඟින් ලං දේ ලං යදට් ලං ්රජහතන්ත්රහදඹ ලං ත්  ලං ලක්ිකභ්  ලං යමිකන්, ලං දේ ලං
යජඹ ලංඉදරිඹට ලංඹහ ලංයුතුම ලංඵ ලං්රහල ලංයමිකන් ලංභභ ලංනිවඬ ලංනහ. 

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලං ඉන්ද ලං අනුරුමධ ලං දවේය්  ලං භන්ත්රීතුමභහ. ලං ඔඵතුමභහට ලං විනහඩි ලං
තුමන ලංහරඹක් ලංිකදඵනහ. ලං 

 

[අ.බහ. ලං6.13] 
 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මශ ර ක මශතළ 
(ரண்நெறகு இந்றக அநுந்த் வயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
රු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි, ලංඅල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලං

විභවේලන ලංදොමිකන් ලංබහද  ලංඅධයක් ලංජනයහල්තුමමිකඹද  ලංදීභනහ ලංව ලං
ළටුප් ලං ළඩි ලං කිරීභ ලං ේඵන්ධදඹන් ලං අද ලං දන ලං දනහ ලං දඹෝජනහ ලං

ේඵන්ධදඹන් ලං ථහ ලං යමදී ලං විදලේදඹන්භ ලං කිඹන්න ලං ඕනෆ, ලං දේ ලං
ටි ලං එතුම ලං දරහ ලං එමද ලං "රාහ ලං ඉිකවහදේ ලං ළඩිභ ලං ළටුප් ලං න්න ලං
නිරධහරිනිඹ" ලං දර ලං එතුමමිකඹට ලං ගිනස ලං හවේතහ ලං ිකඹන්න ලං පුළුන් ලං
ද වි. ලංවිදලේදඹන්භ ලංදේ ලංදඹෝජනහදන් ලංඑතුමමිකඹට ලංදඳෞමලි ලංන ලං

දේ ලං දේ ලං දීභනහ ලං ටි ලං රඵහ ලං දීභට ලං ටයුතුම ලංයන ලංඵ්  ලංකිඹන්නට ලං
ඕනෆ. ලං 

වරි ලං ුදයඹක්, ලංරුණහක්, ලං දශන්තුමභක් ලං දක්න ලංඵ ලං දේ ලං

දඹෝජනහ ලංඉදරිඳ්  ලංයමදී ලංඅඳට ලංදප්නහ. ලංඒ ලංනිහ ලංඅහි ලංඳළවළදලිභ ලං
කිඹන්න ලං ඕනෆ, ලං ුණ්ඩු ලං දේ ලං දමදී ලං ඒ ලං ේඵන්ධදඹන් ලං ටයුතුම ලං
යන ලං ඵ. ලං වළඵළයි, ලං ුණ්ඩු ලං අල්රස ලං දදන ලං එ ලං ළන ලං කිසිභ ලං

දදනක්, ලං කිසිභ ලං දරහ ලං ථහ ලං යන්දන් ලං නළවළ. ලං එ ලං එ ලං
ඇභිකරු, ලං නිදඹෝජය ලං ඇභිකරු ලං දඵොදවොභ ලං මය් දඹන් ලං ථහ ලං
ශහ. ලං වළඵළයි, ලං ඳළමිකණිල්රක් ලං නළික, ලං ඳළමිකණිල්රක් ලං දභන්දන් ලං

නළික ලං ඒහඵමධ ලං විඳක්දේ ලං ඉන්න ලං උදවිඹ ලං අල්රහදන ලං
කුදරහදන ලංඅල්රස ලංදොමිකභට ලංදනිඹන්න ලංටයුතුම ලංයනහ. ලංඅද ලං
අදප් ලංරු ලංවවේණ ලංයහජරුණහ ලංභන්ත්රීතුමභහ ලංථහ ලංයරහ ලංකිඹනහ, ලං

"දේ ලං දොමිකන් ලං බහ ලං ලක්ිකභ්  ලං යන්න ලං ඕනෆ" ලං කිඹරහ. ලං දේ ලං

දොමිකන් ලං බහ ලං ලක්ිකභ්  ලං යන්න ලං ඕනෆ ලං ඵ ලං අහි ලං හිළින්නහ. ලං
වළඵළයි, ලංදේ ලංදොමිකන් ලංබහද  ලංඅධයක් ලංජනයහල්රිඹට ලංදභච්චය ලං
ලක්ිකභ් බහඹක් ලං දදන්න, ලං දභච්චය ලං දීභනහක් ලං රඵහ ලං දදන්න ලං
දභොක්ද ලං ිකදඵන ලං වුභනහ, ලං වදසසිඹ ලං කිඹන ලං එ ලං

ඳහවේලිදේන්තුමද  ලංවිඳක්දේ ලංඅඹට්  ලංදළදනන්න ලංඕනෆ. ලංවිඳක්දේ ලං
කිඹරහ ලං ටුතහදන ලං ථහ ලං යන ලං ජනතහ ලං විමුක්ික ලං දඳයමුදණ් ලං
දවෝදයරුන්ට, ලං ටීඑන්ඒ ලංඑදක් ලංභන්ත්රීරුන්ට ලංරඵහදීරහ ලං ිකදඵන ලං

අල්රස ලංළන ලංඅද ලංඅහි ලංදන්නහ. ලං 

අහි ලංදන්නහ, ලංවිඳක් ලංනහඹතුමභහද  ලං්රධහන ලංවිඳක්ඹට ලංභහවේ ලං
යහඳෘික ලංකිරීභ ලංවහ ලංරුහිඹල් ලංමිකලිඹන ලං60 ලංණදන් ලංඅද ලංදඵදහ ලංදීරහ ලං
ිකදඵන ලංඵ. ලංඑදවභ ලංඅහිට ලංරඵහ ලංදීරහ ලංිකදඵනහද? ලං  ලංඒ ලංහද භ ලංඅද ලං
ුණ්ඩුද  ලං ඇභිකභක් ලං දනොදයන ලං භන්ත්රීරුන්ට් , ලං ඒහඵමධ ලං

විඳක්දේ ලංදනොන ලං අදනකු්  ලංභන්ත්රීරුන්ට්  ලංඑ ලං එ ලං විධිඹට ලං
රක් ලංණනින් ලංමුදල් ලංදදන්න ලංටයුතුම ලංයරහ ලංිකදඵනහ. ලංදේහට ලං
තභයි ලං අල්රස ලං කිඹන්දන්. ලං ඒ ලං හද භ ලං අහි ලං ඊදේ ලං දළක්හ, ලං එ ලං

අභහතයයදඹක් ලංදඵොදවොභ ලංතදට ලංඋඩු ලංබුයනහ. ලංඑතුමභහ ලංදඵොදවොභ ලං
තදට ලං උඩු ලං බිරුහ. ලං දභොටද ලං උඩු ලං බිරුද ? ලං උඩු ලං බිරුද  ලං දන ලං
දමට ලං දනොදයි. ලං දීපු ලං ට්දට් ලං යව ලං ළටිරහ ලං තභයි ලං එතුමභහ ලං උඩු ලං

බිරුද . ලං ලං 

භව ලං භළිකයණදේදී ලං ඡන්ද ලං 5,000යි ලං ් ද් . ලං ඡන්ද ලං 5,000ක් ලං
අයදන ලංඇවිල්රහ ලංඋඩු ලංබිරුහ, ලංරක් ලං5,000ක් ලංඅනුභත ලංයන්න. ලං ලං
තනි ලංපුමරදඹක් ලංවිධිඹට ලං් තභ ලංභනහඳ ලං2,000ක් ලංනළවළ. ලං  ලංදේහ ලං
රේජයි. ලං ඒ ලං නිහ ලං අහි ලං කිඹනහ, ලං දේ ලං අල්රස ලං දීභ ලං අභළිකයඹහ ලං

න් න්න ලං ඕනෆ ලං කිඹරහ. ලං ඒ ලං හද භ ලං භභ ලං අභහතයරුන්දන් ලං
ඉල්රහ ලං සිටිනහ, ලං ඳහවේලිදේන්තුමද  ලං ඉන්න ලං සිඹලු ලං භන්ත්රීරුන්ට ලං
ළද්  ලං විධිඹට ලංථහ ලංයන්න ලංකිඹරහ. ලං ඊදේ ලංථහරදී ලං එ ලංඑ ලං

අඹද  ලං චරිත ලං හුහ ලං දක්පු ලං විධිඹ ලං අහි ලං  ලං දළක්හ. ලං වමුදහද  ලං ඉන්න ලං
හරදේ ලංටයුතුම ලංයපු ලංවිධිඹට ලංඳහවේලිදේන්තුමද දී ලංටයුතුම ලංයන්න ලං
එඳහ. ලං නීිකරු ලං ඳහවේලිදේන්තුමද  ලං ටයුතුම ලං යන්න. ලං ඔඵ ලං

තමුන්නහන්දේරහ ලංඒ ලංතීයණඹ ලංයන්න ලංඕනෆ. ලංඒ ලංහද භ ලංත්  ලං
අභහතයයදඹක් ලංකි හ, ලංඅල්රස ලංදොමිකභට ලං ණ්ඩුද  ලංඉන්න ලංඅඹ ලං
ඹන්දන් ලං ඳසදේ ලං දදොදයන් ලං කිඹරහ. ලං ඒ ඹහද  ලං නීිකඹක් ලං දන්. ලං
අල්රස ලං දොමිකභට ලං ුණ්ඩුද  ලං ඉන්න ලං අඹ ලං දභොටද ලං ඳසදේ ලං

දදොදයන් ලංඹන්දන්? ලංඅදප් ලංරු ලංරිහඩ් ලංඵදයුදීන් ලංඇභිකතුමභහ ලංඅල්රස ලං
දොමිකභට ලං ුද  ලං ඳසදේ ලං දදොදයන් ලං කි හ. ලං අහි ලං නේ ලං දළක්දක් ලං
නළවළ, ලංඑතුමභහ ලංඳසදේ ලංදදොදයන් ලංඑනහ. ලංඑතුමභහ ලංදඵොදවෝභ ලංරසනට ලං

ඇවිල්රහ ලං ඳරීක්ණඹට ලං මුහුණදීරහ, ලං රඳහටුනිඹට්  ලං මුහුණ ලං දීරහ ලං
ගිඹහ. ලං අදප් ලං අඹ්  ලං ගිඹහ. ලං අදප් ලං භටුන්දහනන්ද ලං භන්ත්රීතුමභහට ලං නළික ලං
දචෝදනහ ලංදහරහ ලංඑක්දන ලංගිඹහ. ලංඅදප් ලංවිභල් ලංමයාල ලංභන්ත්රීතුමභහට, ලං

්රන්න ලං යණතුමා ලං භන්ත්රීතුමභහට ලං දචෝදනහ ලං නළවළ; ලං දචෝදනහ ලං දහපු ලං
දදනක් ලංනළවළ. ලංනහභල් ලංයහජඳක් ලංභන්ත්රීතුමභහට ලංදචෝදනහක් ලංදහපු ලං
දදනක් ලං නළවළ. ලං අවුරුම් ලං 19ක් ලං ඳයණ ලං සිමධිඹට ලං අදප් ලං උදඹ ලං

ේභන්හිර ලං භන්ත්රීතුමභහට ලං දචෝදනහක් ලං දළේභහ. ලං ඒහඵමධ ලං
විඳක්දේ ලංඉන්න ලංඅඹ ලංඑතුම ලංයරහ ලං ඒ ලං අඹ ලංතභයි ලංදවොරු ලංකිඹරහ ලං
කිඹනහ. ලං නළවළ, ලං නිඹභ ලං අල්රස ලං ් ත ලං පුමරඹන් ලං තභයි ලං අද ලං
ුණ්ඩු ලංයන්දන් ලංකිඹරහ ලංකිඹන්න ලංඕනෆ. ලං ලංඒ ලංඅහි ලංඊදේ ලංදදේදී ලං

දළක්හ. ලං ඊදේ ලං ුණ්ඩුද  ලං අභහතයයදඹකුට ලං ම්න්න ලං අල්ර ලං අහි ලං
දළක්හ. ලංඅහි ලංඒ ලංඅල්රදේ ලංමදද්  ලංඇහුහ. ලං ලං 

රු ලං නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං අද ලං දඳොලිස ලං දොමිකභ ලං
වදනහ; ලංභළිකයණ ලංදොමිකභ ලං ලංවදනහ ලංහද භ ලංඅල්රස ලංදොමිකභ ලං

වදනහ. ලං  ලං ඒට ලං තමුන්ද  ලං ටුතතුමන් ලං ඳ්  ලං ය ලං න්නහ. ලං අද ලං
ඡන්දද්  ලං නළවළ. ලං දඳොලීසිදඹන් ලං හධහයණඹක් ලං දන්දන්  ලං නළවළ. ලං
අල්රස ලංදොමිකභ ලංටයුතුම ලංයන්දන් ලංඒ ලංදොල්රන්ට ලංඕනෆ, ලංඕනෆ ලං
අඹට ලංවිතයයි. ලංදේ ලංුණ්ඩු ලංඳළවළදලිභ ලංඅදප් ලංඒහඵමධ ලංවිඳක්ඹ ලං

දඩඹේ ලංකිරීභ ලංඅහිට ලංළටලුක් ලංනළවළ. ලංදභොද ලංඅහි ලංදන්නහ, ලංදේහට ලං
නඩු ලං දහරහ ලං උහවි ලං දන ලං ගිඹහට ලං අදප් ලං නිවේදදෝීයබහඹ ලං උහවිඹ ලං
හිළිදන ලං අඳට ලං ඇඳ ලං දදනහ ලං කිඹරහ. ලං අද ලං ඒහට ලං විරුමධ්  ලං දේ ලං
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ුණ්ඩු ලංටයුතුම ලංයනහ. ලංඒ ලංනිහ ලංදේ ලංහුයතලී ලංහුයතල් ලංයරහ, ලං
දේ ලං හුයතලීට ලං දීභනහ ලං දීරහ, ලං දේ ලං හුයතලී ලං නඩ් තුම ලං යරහ ලං ඕනෆ ලං
තළනට ලං දනිඹන්න ලං ඒහඵමධ ලං විඳක්ඹ ලං ලක්ිකභ්  ලං ටයුතුම ලං

යනහ ලංකිඹන ලංඑ ලංදේ ලංඅසථහද දී ලං්රහල ලංයනහ. ලංදඵොදවොභ ලං
සතුමිකයි. ලං ලං 

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සතුමිකයි. ලං 

මීශඟට, ලංරු ලංමුජිබුවේ ලංයහුභහන් ලංභන්ත්රීතුමභහ ලංථහ ලංයන්න. 

 

[අ.බහ. ලං6.19] 
 

රු ලංමුජිබුවේ ලංයහුභහන් ලංභවතහ ලං 
(ரண்நெறகு நைஜறநெர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

සතුමිකයි, ලංරු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි. ලංඅද ලංභට ලංලින් ලංථහ ලං

යපු ලං භන්ත්රීතුමභහ ලං තහ ලං ඳටන් ලං ් ද්  ලං ුණ්ඩු ලං ඳක්දේ ලං
භන්ත්රීරුන්ට ලංඅල්රස ලංදදනහ ලංකිඹමිකනුයි. ලංඳසු ලංගිඹ ලංුණ්ඩු ලංුණ්ඩු ලං
ඳක්දේ ලං ටුටපු ලං වළභ ලං භන්ත්රීයදඹකුටභ ලං හවන, ලං දඳට්රල් ලං ුදී ලං

දනොදඹකු්  ලං දීභනහ ලං රඵහ ලං දීපු ලං ඵ ලං අද ලං එතුමභහට ලං අභත ලං දරහ ලං
ිකදඵනහ. ලං රු ලං නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං හභහනයදඹන් ලං
දවොරු ලං දඳොලීසිඹට ලංළභළික ලං නළවළ. ලං දවොරු ලං දඳොලීසිඹට ලං විරුමධයි. ලං

දවොරු ලං දඳොලීසිඹට ලං විරුමධයි ලං හද භ, ලං අල්රස ලං ් ත ලං උදවිඹ; ලං
අල්රස ලං දූණරට ලංේඵන්ධ ලංඋදවිඹ ලංඅල්රස ලංදවෝ ලං දූණ ලංදචෝදනහ ලං
විභවේලන ලංදොමිකභට ලංවිරුමධයි; ලංඒ ලංදොල්රන් ලංඵඹයි; ලංඒ ලංඅදහශ ලංනීික ලං

සථහහිත ලංයරහ, ලංනීිකඹ ලංක්රිඹහ් භ ලංයනහට ලංඒ ලංඅඹ ලංවිරුමධයි. ලං 

රු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි, ලංඅද ලංඅහි ලං දභභ ලං අල්රස ලං දවෝ ලං
දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකභ ලං සහධීන ලං යරහ, ලං එටු ලං නීික ලං
ක්රිඹහ් භ ලංයන්න ලංටයුතුම ලංරනහ. ලංඒ ලංහද භ, ලංඅල්රස ලංදවෝ ලං
දූණ ලං දචෝදනහ ලංවිභවේලන ලං  ලං දොමිකදේ ලං ළඩ ලංයන ලංනිරධහරින්ද  ලං
ුයක්හ ලංළන ලං අහි ලංථහ ලංයන්න ලංඕනෆ. ලංඅද ලංඅල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං
දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකදභන් ලං අල්රන්න ලං ඹන්දන් ලං දේ ලං යදට් ලං
ඉන්න ලංග්රහභ ලංනිරධහරින් ලංදනොදයි, ලං්රහදමීයඹ ලංදල්ේ ලංහවේඹහ ලංරදේ ලං
ළඩ ලං යන ලං යජදේ ලං නිරධහරින් ලං දනොදයි. ලං අද ලං ඔවුන් ලං අල්රන්න ලං
ඹන්දන්, ලංදේ ලංයට ලංඳහරනඹ ලංයපු; ලංඒ ලංයහජය ලංතන්ත්රදේ ලංටුටපු; ලංඒ ලංයජ ලං
ඳවුරට ලං ේඵන්ධ ලං වුණු ලං අඹයි. ලං ඒ ලං යජදේ ලං නිරධහරින්ද  ලං හිටුඳයි ලං
අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකභ ලං ම්න්දන්. ලං එභ ලං
නිහ, ලං ඒ ලං නිරධහරින්ද  ලං ුයක්හ ලං යජඹක් ලං වළටිඹට ලං අහි ලං වික ලං
ශ ලංයුතුමයි. ලංදභොද, ලංදේ ලංඑදේ ලංදභදේ ලං ලංකීභක් ලංදනොදයි. ලංදේ ලං
අල්රන්න ලං ඹන්දන්, ලං වහල්භළසන් ලං දනොදයි. ලං දේ ලං අල්රන්න ලං
ඹන්දන්, ලංදඳොඩි ලං මිකනිසුන් ලංදනොදයි. ලංදේ ලං යට ලංඳහරනඹ ලංයපු, ලං දේ ලං
යට ලං දූණඹ ලංයපු, ලං දේ ලං යදට් ලං ජනතහද  ලං මුදල් ලං දවොයහ ලං හපු, ලං ඒ ලං
යහජය ලංතන්ත්රදේ ලංටුටපු ලංඋදවිඹ ලංතභයි ලංදේ ලංඅල්රන්න ලංඹන්දන්. ලං  ලංඅද ලං
දේ ලං ඒහඵමධ ලං විඳක්දේ ලං ඉන්න ලංභන්ත්රීරු ලංෆ ලං වන්දන් ලංඑට ලං
විරුමධයි. ලංඅද ලංදේ ලංඅඹ ලංඵඹ ලංදන්දන් ලංඒට ලංවිරුමධයි. ලං 

රු ලං නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං ත්  ලං රුණක් ලං භතක් ලං
යන්න ලංඕනෆ. ලංත්  ලංඅඹ ලංඅ් අඩාගුට ලංන්න ලංිකදඵනහ. ලං  ලං2014 ලං
දවේ ලං ජනහධිඳික ලං හවේඹ ලං භණ්ඩර ලං ්රධහනී ලං හමිකණී ලං දනය්  ලං
භව් භඹහ ලං ජනහධිඳික ලං භන්දයදේ ලං සිටිඹදී, ලං එතුමභහද  ලං ඹටද්  ලං
ඒ.එේ.බී. ලංඅදේසිාව ලංනභළික ලංඳරිඳහරන ලංනිරධහරි ලංභව් භදඹක් ලංළඩ ලං
ශහ. ලංඑතුමභහ ලං 2014 ලං දදළේඵවේ ලං භහදේ ලංඳභණක් ලංදචක්ඳ්  ලංභඟින් ලං ලං
රුහිඹල් ලං මිකලිඹන ලං 217ක් ලංමුදල් ලං යදන ලං ිකදඵනහ. ලං ඒ ලං දචක්ඳ්  ලං
මුදල් ලංයන්න ලංදොදවන්ද ලංුද ? ලං ලං 

රු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි, ලංඒ ලංවළභ ලංදචක්ඳතක්භ ලංුද  ලං
ජනහධිඳික ලංභන්දයඹට ලංෆභ ලංඳඹපු, ලං construction  යපු, ලං යජදේ ලං

යහඳෘික ලං ක්රිඹහ් භ ලං යපු ලං භහේලින්. ලං හමිකණී ලං දනය්  ලං
භව් භඹහද  ලංඹටද්  ලංටුටපු ලංඒ.එේ.බී. ලංඅදේසිාව ලංකිඹන ලංඳරිඳහරන ලං
නිරධහරිඹහ ලං 2014 ලං දදළේඵවේ ලං භහදේ ලං ඳභණක් ලං සිඹලුභ ලං
දචක්ඳ් ලින් ලං රුහිඹල් ලං මිකලිඹන ලං 217 ලං මුදරක් ලං රඵහ ලං දන ලං
ිකදඵනහ. ලං රු ලං නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං අහි ලං අල්රස ලං දවෝ ලං
දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකභට ලං කිඹන්දන්, ලං දේහ ලං ළන්  ලං
දොඹන්න ලං කිඹරහයි. ලං එඳභණක් ලං දනොදයි, ලං දේ ලං අඹ ලං ථහ ලං
යනදොට ලංභට ලංත ලංඑ ලංසිමධිඹක් ලංභතක් ලංදනහ. ලංරු ලංනිදඹෝජය ලං
ථහනහඹතුමභනි, ලංදහපු ලංනඩු්  ලංඉල්රහ ලංඅස ලංය ලං් තහ. ලං ලං 

175 අා ලං දයන ලං ලිහිනදේ ලං ඳදාචි ලං දතො ලං දදශහේ ලං යන ලං
දයොහන් ලං ඳ් දේරිඹ ලං කිඹරහ ලං දදනක් ලං භවයභ ලං නළ ලංදඟනටුය ලං
හවේඹහරදේ ලං ඉන්න ලං ුදහඹේ ලං ඵම් ලං නිරධහරිතුමභහට ලං -භයසිාව ලං
දහනහඹ ලංභවතහ- ලං විරුමධ ලං  ලං 2013 ලංදවේදී ලංඅල්රස ලංදවෝ ලං දූණ ලං
දචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකදේ ලංඳළමිකණිල්රක් ලංදළේභහ. ලංඳළමිකණිල්රක් ලං
දළේදේ, ලංරුහිඹල් ලංරක් ලං 4 ලං ඳහක් ලං ඉල්ලුහ ලංකිඹරහයි. ලංරුහිඹල් ලං
රක් ලං 4 ලං ඳහ ලං න්නදොට ලං අල්රස ලං දොමිකදභන් ලං ඔහු ලං
අල්රරහ ලංභදවසත්රහ්  ලංඋහවිඹට ලංඉදරිඳ්  ලංයරහ ලංරිභහන්ඩ් ලංශහ. ලංඊට ලං
ඳසු, ලංඔහු ලංඇඳ ලංහිට ලංනිදවස ලංවුණහ. ලංනිදවස ලංවුණහභ ලංඅල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලං
දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකදේ ලං බහඳිකතුමභහ ලං එදහ ලං  ලං ගිටුන් ලං ලං ලං
දභොක්ද ලං දශේ? ලං 2014.06.14 ලං දනිදහ ලං උහවිඹට ලං ගිටුල්රහ ලං ඒ ලං
නඩු ලං ඉල්රහ ලං අස ලං ය ලං ් තහ. ලං  ලංදවේතුම ලං දභොක්ද? ලං භයසිාව ලං
දහනහඹ ලං භව් භඹහ ලං යහජ ලං ඳයේඳයහට ලං ඥහ ලංික ලං ේඵන්ධතහ ලං
ිකදඵනහ. ලංඑතුමභහ ලං යජ ලං ඳවුදල් ලංඥහිකයදඹක්. ලංඑභ ලංනිහ ලංඒ ලංනඩු ලං
ඉල්රහ ලංඅස ලංය ලං් තහ. ලංභභ ලංඅල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලංවිභවේලන ලං
දොමිකදේ ලං බහඳිකතුමමිකඹට ලං කිඹන්දන්, ලං නළත ලං එභ ලං නඩු ලං
ළන්න; ලං නළත ලංනඩු ලං දනිඹන්න; ලංනළත ලං නඩු ලං දවොඹන්න ලං
කිඹරහයි. ලංදභන්න, ලංදේහ ලංතභයි ලංඳසු ලංගිඹ ලංහරදේ ලංවුදණ්. ලංදභන්න, ලං
දේ ලංහද  ලංඒහ ලංතභයි ලංඹට ලංළහුද . ලංඹට ලංවපු ලංමිකනිසුන් ලංතභයි ලංඅද ලං
ඇවිල්රහ ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකභට ලං
විරුමධ ලංථහ ලංයන්දන්. ලං රු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි, ලංඅද ලං
අහි ලංදේ ලංයට ලංඹේ ලංතළනට ලංදනළල්රහ ලංිකදඵනහ. ලංදේ ලංයදට් ලංඅල්ර ලං
වහ ලං දූණඹ ලං තුමයන් ලං යන්න ලං දභභ ලං ුණ්ඩුට ලං වුභනහ ලං දරහ ලං
ිකදඵනහ. ලං එඹ, ලං දේ ලං ුණ්ඩුද  ලං අභි්රහඹ, ලං දච්තනහ ලං දරහ ලං
ිකදඵනහ. ලං ඒ ලං ටුන්දහ ලං අහි ලං අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං
දොමිකන් ලංබහ ලංසහධීන ලංශහ. ලංඅහි ලංFCID එ ලංවළම්හ; ලංජනහධිඳික ලං
විභවේලන ලංදොමිකභ ලංක්රිඹහ් භ ලංශහ. ලංඒ ලංවළභ ලංඑක්භ ලංදශේ ලංදේ ලං
යටින් ලං අල්ර, ලං දූණඹ ලංතුමයන් ලංයන්නයි. ලං අහි ලං නහටු ලං දනහ, ලං
විරුමධ ලංඳක්දේ ලංඇතළේ ලංභන්ත්රීරුන් ලංදභඹට ලංවිරුමධ ලංදරහ, ලංඑඹ ලං
න් න්න ලං දේ ලං දඹෝජනහට ලං විරුමධ ලං අද ලං ථහ ලං කිරීභ ලං ළන. ලං
හභහනයදඹන් ලං දවොරු ලං දඳොලීසිඹට ලං විරුමධයි. ලං දවොරු ලං දඳොලීසිඹට ලං
විරුමධයි ලං හද භ, ලං දූණරට ලං ේඵන්ධ ලං උදවිඹ් , ලං අල්රස ලං ්  ලං
උදවිඹ් , ලංඒහට ලංඅදහශ ලංනඩු ලංිකදඵන ලංඋදවිඹ්  ලංඅල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලං
දචෝදනහ ලං විභවේලන ලං දොමිකන් ලංබහට ලං විරුමධයි. ලං ඒ ලංවිරුමධ් ඹ ලං
ඔවුන් ලං ්රහල ලං ශහ. ලං නමු් , ලං අද ලං දේ ලං ඹව ලං ඳහරන ලං ුණ්ඩු ලං නිසි ලං
භහවේදේභ, ලං නිඹමිකත ලං භහවේදේභ ලං ඹන ලං භන ලං අහි ලං න් න්දන් ලං
නළවළ. ලංඅහි ලංඳසු ලංගිඹ ලංඅවුරුමදම ලංජනහරි ලංභහදේ ලං8න ලංදහ ලංදේ ලංයදට් ලං
ජනතහට ලං දඳොදයොන්ම්ක් ලං ම්න්නහ, ලං ඹව ලං ඳහරනඹ ලං දනුදන්. ලං ඒ ලං
දඳොදයොන්ම් ලං දභොක්ද? ලං අල්රට ලං ේඵන්ධ ලං අඹ, ලං දේ ලං යදට් ලං
ජනතහද  ලං මුදල් ලං අබහවිත ලං යපු ලං අඹ, ලං දවොයේ ලංයපු ලං අඹ ලං -ඒ ලං
සිඹලුදදනහ- ලං නීිකඹ ලං ඉදරිඹට ලං දදනනහ ලං කිඹන ලං දඳොදයොන්ම්යි. ලං
අහි ලං අද ලං ඒ ලං දඳොදයොන්ම් ලං ඉසට ලං යමිකන් ලං එක්දනහ, ලං එක්දනහ ලං
නීිකඹ ලං ඉදරිඹට ලං දන ලං එමිකන් ලං ඳිකනහ. ලං අහි ලං අල්රට ලං ඉඩක් ලං
දදන්දන් ලං නළවළ. ලං ඒ ලං ාචහරට ලං ේඵන්ධ ලං වූ ලං අඹ ලං නීිකදඹන් ලං
ළරදන්දන් ලංනළවළ. ලං 

රු ලං නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං අහන ලං ලදඹන් ලං අඳ ලං
ඔඵතුමභහට ලං කිඹන්දන් ලං දේයි. ලං ජනහධිඳික ලං වභත්රීඳහර ලං සිරිදේන ලං
භළිකතුමභහද ් , ලං අග්රහභහතය ලං යනිල් ලං වික්රභසිාව ලං භළිකතුමභහද ්  ලං
නහඹ් ඹ ලං ඹටද්  ලං අඳ ලං දේ ලං දොඩ ලං නඟහ්  ලං ඹව ලං ඳහරනඹ ලං
ුයක්හ ලංය ලංනිමිකන් ලංඅඳ ලං ඉදරිඹට ලංඹනහ. ලං  ලංඅද ලං  ලං භවරු ලංකුභන ලං
විරුමධ ලං දම ලං ශ් , ලං කුභන ලං දමල් ලං ථහ ලං ශ් , ලං නුය ලං ඉන් ලං
දොශමට ලංඳහ ලංභන් ලං ් , ලංදොශම ලංඉන් ලංනුයට ලංඳහ ලංභන් ලංගිඹ්  ලං

835 836 

[රු ලංඉන්ද ලංඅනුරුමධ ලංදවේය්  ලංභවතහ] 



2016 ළප්තළේඵවේ ලං21 ලං 

දේ ලං ුණ්ඩු ලං ්  ලං ඒ ලං තීන්ම් ලං තීයණ, ලං අඳ ලං එදහ ලං ඒ ලං ජනතහට ලං දීපු ලං
දඳොදයොන්ම් ලං එක්්  ලං ුඳසට ලං වයන්දන් ලං නළවළයි ලං කිඹමිකන් ලං
භද  ලංචන ලංසල්ඳඹ ලංඅහන ලංයනහ. ලංදඵොදවොභ ලංසතුමිකයි. 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දවොයි. ලංඅද ලංදන ලංනයහඹ ලංඳත්රදේ ලංවිඹඹ ලංඅා ලං1ට ලංබහ ලංඑඟද? 

 
ගරු මන්ත්රීලරු  
(ரண்நெறகு உநப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

සහධීන ලංදොමිකන් ලංබහන්ටු ලං
බහඳිකයඹන් ලංවහ ලංහභහජිඹන්: ලංඳහරිශ්රමික ලං

වහ ලංදන්  ලංදීභනහ 
சுரலண ஆமக்குழுக்கபறன் 

மனர்கள் ற்நம் உநப்தறணர்கள்: 

ஊறங்கள் ற்நம் மண தடிகள் 
CHAIRMEN AND MEMBERS OF THE 

INDEPENDENT COMMISSIONS: EMOLUMENTS 
AND OTHER ALLOWANCES 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ලංථහනහඹතුමභනි, ලංභහ ලංඳවත ලංවන් ලංදඹෝජනහ ලංඉදරිඳ්  ලං
යනහ: 
 

"දවන ලංළනි ලංුණ්ඩුක්රභ ලංයසථහ ලංාදලෝධනදඹන් ලංාදලෝධිත ලංශ්රී ලංරාහ ලං
්රජහතහන්ත්රි ලං භහජහදී ලං ජනයජදේ ලං ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහද  ලං 41 ලං (ු) ලං

යසථහද  ලං උඳදල්නදේ ලං වන් ලං සහධීන ලං දොමිකන් ලං බහ ලං නදඹටු ලං

බහඳිකයඹන් ලංවහ ලංහභහජියින් ලංදත ලංඳවත ලංවන් ලංඳහරිශ්රමිකඹන් ලංවහ ලංදන්  ලං

දීභනහ, ලං අදහශ ලං දොමිකන් ලං බහ ලං තය ලං ලදඹන්භ ලං යහජහරි ලං ුයේබ ලං යන ලං රද ලං

දනඹ, ලං අදහශ ලංදමේ ලංඵරහ් භ ලංන ලං දනඹ ලංදර ලංරමිකන් ලංදමභට ලංඅභහතය ලං

භණ්ඩර ලංඅනුභිකඹ ලංරඵහ ලංදී ලංඇික ලංදවයින්ද:- ලං ලං ලං ලං 

(අ) නිර ලංඵරදඹන් ලංඳ් න ලංබහඳිකයඹන් ලංවළය ලංඅදනකු්  ලංබහඳිකයඹන් ලං
වහ ලං රු. ලං 100,000/- ලං භහසි ලං දීභනහක් ලං ද, ලං රු. ලං 10,000/- ලං භහසි ලං
ම්යථන ලං දීභනහක් ලං ද, ලං දඳෞමලි ලංබහවිතඹට ලං ද ලංටුමිකේ ලං ටුත ලං නිර ලං
හවනඹක් ලං ව ලං එකී ලං හවනඹ ලං වහ ලං ඉන්ධන ලං ලීටවේ ලං 225ක් ලං දවෝ ලං
දශදඳොදශේ ලං ඳ් නහ ලං ඉන්ධන ලං මිකර ලං ණන්රට ලං අනුරඳ ලං
දීභනහක්ද; 

( )ු නිර ලංඵරදඹන් ලංඳ් න ලංසහධීන ලංදොමිකන් ලංබහ ලංබහඳිකයඹන් ලංවහ ලං
තභ ලං නිතය ලං තනතුමදවේ ලං ළටුප් ලං වහ ලං දීභනහරට ලං අිකදවේ, ලං සහධීන ලං
දොමිකන් ලංබහන්ටු ලංබහඳිකයදඹකුද  ලංභහසි ලංදීභනහදන් ලං50% ලං
භහසි ලංදීභනහක්ද; 

(ඇ) අල්රස ලං දවෝ ලං දූණ ලං  ලංදචෝදනහ ලං විභවේන ලං දොමිකන් ලං බහද  ලං වළය ලං
අදනකු්  ලංසහධීන ලංදොමිකන් ලංබහර ලංනිර ලංඵරදඹන් ලංඳ්  ලංදනොන ලං
හභහජියින් ලංවහ ලංරු. ලං75,000/- ලංභහසි ලංදීභනහක්ද, ලංරු. ලං8,000/- ලං
භහසි ලං ම්යථන ලං දීභනහක් ලං ද, ලංතභ ලං ඳදාචි ලං සථහනදේ ලං සිට ලංදොමිකන් ලං
බහ ලංහවේඹහරඹට ලංඹහභට ලංඇික ලං ම්ය ලං ්රභහණඹ ලංඅනු ලංකිදරෝ ලංමීටවේ ලං 350 ලං
දක්හ ලංරු. ලං25,000/- ලං්රහවන ලංදීභනහක් ලංදවෝ ලංකිදරෝ ලංමීටවේ ලං350ට ලංළඩි ලං
ම්ය ලං්රභහණඹක් ලංදනුදන් ලංරු. ලං50,000/- ලං්රහවන ලංදීභනහක්ද; 

(ඈ) 2015.06.17 ලංදනළික ලංයහජය ලංයහඳහය ලං චක්රදල් ලංඅා ලං 3/2015 ලංවිධිවිධහන ලං
ඳරිද ලංනිර ලංඵරදඹන් ලංඳ් න ලංහභහජියින් ලංවහ ලංඑක් ලංරැසමේ ලංහයඹට ලං
වබහගි ලංමභ ලංදනුදන් ලංරු. ලං10,000/- ලංදීභනහක්ද; 

(ඉ) 1994 ලංඅා ලං19 ලංදයන ලංඅල්රස ලංදවෝ ලංදූණ ලංදචෝදනහ ලංවිභවේලන ලංදොමිකන් ලං
බහ ලං ඳනද්  ලං (8) ලං ළනි ලං න්ිකඹට ලං අනු ලං එභ ලං දොමිකන් ලං බහද  ලං
බහඳිකට ලංවහ ලං භහන ලංහභහජියින්ට ලංද ලංඵරතර ලංඳළරී ලංඇික ලංඵළවින්, ලං
එභ ලං දොමිකන් ලං බහද  ලං හභහජියින්ට ලං රු. ලං 95,000/- ලං භහසි ලං
දීභනහක් ලංද, ලංරු. ලං8,000/- ලංභහසි ලංම්යථන ලංදීභනහක් ලංද, ලංදඳෞමලි ලං
බහවිතඹට ලං ද ලං ටුමිකේ ලං ටුත ලං නිර ලං හවනඹක් ලං වහ ලං එභ ලං හවනඹ ලං වහ ලං
ඉන්ධන ලං ලීටවේ ලං 170ක් ලං දවෝ ලං දශදඳොදශේ ලං ඳ් නහ ලං ඉන්ධන ලං මිකර ලං
ණන්රට ලංඅනුරඳ ලංදීභනහක්; ලං 

 ව 

(ඊ) භළිකයණ ලංදොමිකන් ලංබහද  ලංබහඳිකයඹහ ලංවහ ලංහභහජියින් ලංදත, ලං
භළිකයණඹක් ලං්රහලඹට ලංඳ්  ලංශ ලංදන ලංසිට ලං්රිකපර ලංනිකු්  ලංයන ලංදන ලං
දක්හ ලංවූ ලංහරසීභහ ලංවහ ලංඔවුන්ද  ලංභහසි ලංදීභනහදන් ලං3/4 ලංවිදලේ ලං
දීභනහක් ලංද. ලං ලං 

ඊට ලං අනුකර, ලං ුණ්ඩුක්රභ ලං යසථහද  ලං 41 ලං (ු) ලං යසථහද  ලං
උඳදල්නදේ ලංවන් ලංසහධීන ලංදොමිකන් ලංබහ ලංනදඹටු ලංබහඳිකයඹන්ට ලංවහ ලං
හභහජියින්ට ලංඉවත ලංවන් ලංඳහරිශ්රමිකඹන් ලංවහ ලංදන්  ලංදීභනහ ලංදමභට ලංදභභ ලං
ඳහවේලිදේන්තුම ලංදඹෝජනහ ලංේභත ලංයයි. 

(අභහතය ලංභණ්ඩරදේ ලංඅනුභිකඹ ලංදන්හ ලංිකදේ.)" 

 

ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අද ලංදන ලංනයහඹ ලංඳත්රදේ ලංවිඹඹ ලංඅා ලං2ට ලංබහ ලංඑඟද? 

 

ගරු ක්ෂහමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Aye. 
 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்நெறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Divide! 
 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දඹෝජනහ ලංඅා ලං2 ලංේඵන්ධද? 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

දභොද, ලංඳශමුන ලංඑට- ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] 
 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නළවළ, ලංනළවළ. ලං2න ලංදඹෝජනහට ලංවිතයයි ලංඉල්ලීභ ලංදශේ. ලං 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

1න ලංඑට ලංවිරුමධ ලංවුදණ් ලංනළවළ. ලං 
 

ගරු විමල් වීරලස මශතළ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

1න ලංදඹෝජනහට ලංතභයි ලංඉල්ලීභ ලංදශේ. ලං 
 

ගරු සුජීල මව නසිසශ මශතළ  
(ரண்நெறகு சுஜல வெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

නළවළ, ලංනළවළ. ලංදළන් ලංඵළවළ. ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] 
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ඳහවේලිදේන්තුම 

ගරු විමල් වීරලස මශතළ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

1න ලංදඹෝජනහටයි ලංඉල්ලුද . ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලං 
 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்நெறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළඟිටින්නභ ලංඕනෆ ලංනළවළ ලංදන්. ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලං ලං 
 

ගරු විමල් වීරලස මශතළ   
(ரண்நெறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

1න ලංදඹෝජනහටයි ලං"Divide" ලංකි ද . ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලං 
 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි,- ලං[දකෝහ ලංකිරීේ] ලං 
 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! රු ලංඅභළිකතුමභහ. ලං 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ලං නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං ඔඵතුමභහ ලං ඳශමුන ලං
දඹෝජනහ ලංඡන්දඹ ලංවහ ලංඉදරිඳ්  ලංශහ. ලංඑඹට ලං"Aye" ලංකි හ. ලංඊට ලං
ඳසු ලං එඹ ලං ේභත ලං වුණහ. ලං දදන ලං ළදවේ ලං "Aye" ලං කි හට ලං ඳසු ලං
"Divide" ලං ලංකිඹහ ලංකි හ. ලංඑදවභ ලංනේ, ලංDivision එ ලංඑන්දන් ලං2න ලං
දඹෝජනහටයි. ලං[දකෝහ ලංකිරීේ] ලං ලං 

 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்நெறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 

නෆඟී සිටිමේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 
 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලං දදන්ස ලං ගුණවේධන ලං භන්ත්රීතුමභහ. ලං You called for a 

Division for Item No. 2.  
 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்நெறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ. ලංItem No.1  
 

ගරු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Item No.1 වහ ලංවුරු්  ලං "Divide" කි ද  ලංනළවළ. ලං එඹට ලං

ඡන්දඹක් ලංඉල්ලුද  ලංනළවළ. ලංඕනෆ ලංනේ ලං2න ලංඑට ලංඡන්දඹක් ලංන්න. ලං
අඳට ලං්රලසනඹක් ලංනළවළ. ලං 

 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்நெறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

I called for a Division for Item No.1  

ගරු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Item No.1 වහ ලංඔඵතුමභන්රහ ලංඉල්ලුද  ලංනළවළ. ලංYou missed 
the bus. [ඵහධහ ලංකිරීේ] ලං 
 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்நெறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි, ලංදභොක්ද ලං දේ ලංයන්දන්? ලං ලං
[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලං 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 

නෆඟී සිටිමේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 
 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අග්රළමළතයතුමළ.  
 

ගරු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඳහවේලිදේන්තුමද  ලංය්රහද ලංඅනු, ලංඕනෆ ලංනේ ලං2න ලංදඹෝජනහට ලං
ඡන්දඹක් ලං න්න. ලං Item No. 2 වහ ලං „Divide’ කි හ. ලං අහි ලං
සිඹල්දරෝභ ලංඑඟයි, ලංඑඹට. ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] ලං 

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! අහි ලංඅද ලංදන ලංනයහඹ ලංඳත්රදේ ලංදඹෝජනහ ලංඅා ලං1 ලං
බහ ලං වමුද  ලං තළබුහභ, ලං බහනහඹතුමභහ ලං ඒ ලං වහ ලං බහදන් ලං

අනුභළිකඹක් ලං ් තහ. ලං ඒ ලං ේඵන්ධදඹන් ලං කිසිදදනක් ලංඉල්ලීභක් ලං
දශේ ලංනළවළ, ලංDivision එට. ලං[දකෝහ ලංකිරීේ] ලං ලංOrder, please! 
[දකෝහ ලංකිරීේ] ලංOrder, please! ඊට ලංඳසු ලංභභ ලංඅා ලං2 ලංදඹෝජනහ ලං
බහ ලං වමුද  ලං තළබුහභ ලං නළඟී ලං සිටිඹහ, ලං දඵදීභක් ලං ඉල්රහ. ලං දේ ලං න ලං
දොට ලං 1න ලං දඹෝජනහ ලං  ලං බහද  ලං අනුභත ලං දරහයි ලං ිකදඵන්දන්. ලං
[දකෝහ ලං කිරීේ] ලං දදළනි ලං දඹෝජනහට ලං Division එක් ලං ඉල්රහ ලං

ිකදඵනහ. ලං ඒ ලංනිහ ලං අහි ලං දදළනි ලං දඹෝජනහ ලං ඡන්දඹට ලං ඉදරිඳ්  ලං
යනහ. ලං 

 

ගරු ක්ෂහමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

නෆඟී සිටිමේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 
 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලංබහනහඹතුමභහ. 
 

ගරු ක්ෂහමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ලං නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං දඹෝජනහ ලං අා ලං 1 ලං ේභත ලං

වුණහ. ලං [ඵහධහ ලං කිරීේ] ලං ඒ ලං අසථහද දී ලං දේ ලං අඹ ලං අදදඹන් ලං සිටිදේ ලං
නළවළ. ලංදේ ලංඅඹ ලංනිද. ලං 
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ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

That is clear.  Now we are on Item No.2. 

 
ගරු ක්ෂහමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දේ ලංඅඹ ලංනිදහ ලංදන ලංසිටිදේ. 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ලංඅභළිකතුමභහ. 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்நெறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ලං නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං ඔඵතුමභහද  ලං තීයණඹ ලං

දදන්න. ලං [ඵහධහ ලං කිරීේ] ලං දභොද, ලං දේ ලං අසථහද දී ලං රීික ලං ්රලසනඹක් ලං
න්න ලංඵළවළ. ලංYou cannot raise a point of Order during a vote.   

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 විඳක්දේ ලං අඹ ලං දඵදීභක් ලං ඉල්රහ ලං සිටින ලං නිහ ලං දදළනි ලං
දඹෝජනහ ලංවහ ලංඡන්දඹ ලංළනීභට ලංසීනු ලංනහද ලංයන්නඹ ලංකිඹහ ලංභහ ලං

ඉල්රහ ලංසිටිනහ. ලං[ඵහධහ ලංකිරීේ] 

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்நெறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ලං නිදඹෝජය ලං ථහනහඹතුමභනි, ලං අහි ලං දදළනි ලං දඹෝජනහට ලං

දඵදීභක් ලංඉල්ලුද  ලංනළවළ. ලං[දකෝහ ලංකිරීේ] 

 
ගරු සුජීල මව නසිසශ මශතළ  
(ரண்நெறகு சுஜல வெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

දඹෝජනහ ලංදදටභ ලංඉල්ලුද  ලංනළවළ. ලංඑදවභ ලංනේ ලංළදඩ් ලංඉයයි. ලං

[ඵහධහ ලංකිරීේ] 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! දළන් ලං සීනු ලං නහද ලං දනහ. ලං රුණහය ලං රු ලං
භන්ත්රීරුන් ලංතභන්ද  ලංුනරට ලංඹන්න. 

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்நெறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි, ලංදදළනි ලංදඹෝජනහට ලං -[දකෝහ ලං

කිරීේ] ලංභයික් ලංඑ ලංදදන්දන් ලංනළවළ. ලංරු ලංනිදඹෝජය ලංථහනහඹතුමභනි, ලං
භට ලංථහ ලංයන්න ලංභයික් ලංඑ ලංදදන්දන් ලංනළවළ. ලං ලං[දකෝහ ලංකිරීේ] 

 
[මම් අලවහථළමේදී විඳක්ෂමේ වමශර මන්ත්රීලරු වභළ ගර්භමයන් 

පි ල ගියශ.] 
[இச்ெந்ர்ப்தத்றல் றர்க்கட்ெற உநப்தறணர்கள் ெறனர் ெதரண்டதத் 

றலிந்ந்து தபறவநறணர்.] 
[At this stage, some Members of the Opposition walked out of the 

Chamber.] 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! රු ලං භන්ත්රීරුන් ලං රුණහය ලං තභන්ද  ලං
ුනර ලංඉන්න. ලංදළන් ලංඡන්ද ලංවිභසීභ ලංසිම් ලංයන ලංද රහයි. ලං 
 

ප්රහනය විමවන දී. 
ක ශඬලල් අනුල "ඳක්ෂ" මන්ත්රීන්  ජය බල ගරු නිමයෝජය 

කථළනළයකතුමළ විසින් ප්රකළ කරන දී. 
றணர றடுக்கப்தட்டது. 

குல்கபறன்தடி  "ஆம்"  வவனரங்கறற்ந ண ரண்நெறகு 

தறறச் ெதரரகர் அர்கள் அநறறத்ரர்கள்.  

Question put.  
THE HON. DEPUTY SPEAKER, having collected the Voices, 

declared that the ― Ayes― had it. 
 

ඳළර්ලිමම්න්තුල 43 ලන වහථළලර නිමයෝගය ය ම ක  ඳක්ෂල 68    
විරුද්ධල 0  යනුමලන්  මබදුමණ්ය. 

தரரளுன்நம் 43ஆம்  றமனக் கட்டமபப்தடி தறரறந்து: ெரர்தரக 

68; றரக 0. 

The Parliament divided under Standing Order No. 43:   Ayes  68; 

Noes 0 . 
 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ ලංඅනු ලංදඹෝජනහ ලංේභත ලංවූ ලංඵ ලංභභ ලං්රහල ලංයමික. 

 
කල්තෆබීම 

எத்றமப்நெ 
ADJOURNMENT 

 

ගරු ක්ෂහමන් ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,  

"That the Parliament do now adjourn." 
 

ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்நெறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බහ ලංල් ලංතඵන ලංඅසථහද  ලංදඹෝජනහ, ලංරු ලංසිසිය ලංජඹදොඩි ලං

භවතහ. ලං එතුමභහ ලං දේ ලං අසථහද දී ලං රු ලං බහද  ලං නළික ලං ඵයි ලං
දඳදනන්දන්. ලං 

 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்நக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳළර්ලිමම්න්තුල ඊ  අනුකල අ. භළ. 6.37   2016 මළර්තු 08 දින 

වභළ වම්මතිසය අනුල  2016 වෆප්තෆම්බර් 22ලන බ්රශවහඳතිසන්දළ                     
පු. භළ. 10.30 ලන මතක්ෂ කල් ගිමේය. 

அன்தடி தற. த. 6.37றக்கு தரரளுன்நம், அணது 2016  

ரர்ச் 08ஆந் றகற லர்ரணத்துக்கறங்க, 2016 தெப்தம்தர் 22, 

றரக்கறம நை. த. 10.30 றம எத்றமக்கப்தட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 6.37  p.m. until  10.30 a.m. on 
Thursday, 22nd September, 2016, pursuant to the Resolution of 

Parliament of 08th March, 2016. 

841 842 
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නිවේාන: 
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 පාර්ලිගේන්තුව සාථාවය නිගයෝ වලට අනුව ෙටයුතු ගනොකිරීම 
 

ප්රශ්පනවල  වාිකක ිළිතුරු 
 

වපෞද්ගලිකව ාැනුම් දීවෙන් ඇසූ ප්රශ්පනය:  
 වතු ෙේෙරුවන්ට නිවාස ලබා දීම 

දිවි නැගුම සංවර්ධන නිලධාරින් බඳවා  ැනීම සඳහා වූ තය  විභා ගතදී අගේක්ෂ්ඨෙයන්ට සිදු වූ 
අසාධායේය  

 

විශ්පවවිායාල (සෝවශ්න)න) පන ක වකම්ම්පත :  
 ගෙවන වය  සහ තුන් වන වය කියවා සේමත ෙයන ලදි. 
  

කල්තැබීවම් වයනජනාව : 
 සිරියානු අර්බුෙයට සාමොමී විසඳුමක්  

අන්තර්ගත ප්ර)ාන කුු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
Nation Building Tax (Amendment) Bill: Determination of the Supreme Court 
Non-compliance with Standing Orders of Parliament 

 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

Provision of Houses for Estate Workers 
Injustice Caused to Candidates at the Competitive Examination for Recruitment of 

Divineguma Development Officers 
 
UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL: 

Read a Second, and the Third time and passed 
 
ADJOURNMENT MOTION: 

Peaceful Resolution to the Syrian Conflict  

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப்புகள்: 

நாட்கடக் கட்டிதயழுப்புதல் வாி (திருத்தம்) சட்டமூலம் : உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பு 

பாராளுமன்ற நிகலயியற் கட்டகளகளுக்கு அகமந்ததாழுகாகம 

 

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

 

தனி அறிவித்தல் மூல வினா: 

ததாட்டத் ததாழிலாளர்களுக்கு வீடுகள் வழங்குதல் 

திவிதநகும அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் ஆட்தசர்ப்புக்கான திறந்த தபாட்டிப் 

பாீட்கசயில் அதபட்சகர்களுக்கு ஏற்பட்ட அநீதி 

 

பல்ககலக்கழகங்கள் (திருத்தம்) சட்டமூலம் : 

 இரண்டாம், மூன்றாம் முகறகள் மதிப்பிடப்பட்டு நிகறதவற்றப்பட்டது 

 

ஒத்திகவப்புப் பிதரரகை: 

 சிாியா பிரச்சிகனக்குச் சமாதானத் தீர்வு 
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පූ.භා.10.30  පාර්ලිවම්න්ුරව රැසප විය. 

කථානායකුරො [ගු කු ජයසූරිය ෙහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாராளுமன்றம் மு.ப. 10.30 மைிக்குக் கூடியது. 

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண்புமிகு கரு ஜயசூாிய] தகலகம 

வகித்தார்கள். 

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

 
 

 
 

නිවේාන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
I 

 
ජාිනය වගොඩනැගීවම් බදු (සෝවශ්න)න) පන ක 

වකම්ම්පත: වරේෂ්ඨපධාකරකයේවත රණයේය 
நாட்கடக் கட்டிதயழுப்புதல் வாி (திருத்தம்) 

சட்டமூலம்: உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பு 
NATION BUILDING TAX (AMENDMENT) BILL:  
DETERMINATION OF THE SUPREME COURT 

 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ්ඩුක්රම වයවසාථාග  222(2) වයවසාථාව ්රොයව 

ගරේෂ්ඨාධාකරෙයේය ිදිරිගතදී අයෝගයෝ යට ලක් ෙයන ලෙ ාජාතිය 

ග ොඩනැගීගේ බදු (සංග ෝධන)ා නමැති පනත් ගෙටුේපත පිළිබඳ 

ගරේෂ්ඨාධාකරෙයේගත රණයේය පාර්ලිගේන්තුවට ෙන්වනු 

ෙැමැත්ගතමි.  

එකී පනත් ගෙටුේපත, සමසාතයක් ව ගයන් ගහෝ එහි 

විකරවිධාන කිසිවක් ගහෝ ආණ්ඩුක්රම වයවසාථාවට අනනුූලල 

ගනොවන බවට ගරේෂ්ඨාධාකරෙයේය විසින් රණයේය ෙය .ත.  

ගරේෂ්ඨාධාකරෙයේගත රණයේය අෙ දින ොර්ය සටහන් ෙැක්ගවන 

නිල වාර්තාග  මුද්රේය ෙ  යුතු යැි  මම නිගයෝ  ෙයමි. 

වරේෂ්ඨපධාකරකයේවත රණයේය : 
உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பு: 
Determination of the Supreme Court: 

843 844  



පාර්ලිගේන්තුව 845 846 

[ රු ෙථානායෙතුමා] 
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II 

 

පාර්ලිවම්න්ුර ක යුුර ිළිතබඳ කායක සභා රැසපවීෙ 
பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESSS  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2016 සැේතැේබර් මස 22වන බ්රහසාපතින්ො එනේ, අෙ දින 

අපය භා  4.00ට පාර්ලිගේන්තු ෙටයුතු පිළිබඳ ොයෙ සභාග  
රැසාවීමක් මාගේ නිල ොමයගතදී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඊට 
පැමිේ සහභාගීවන ගලස  රු සයෝෙ මන්ත්රීවරුන් සිය ද ගෙනාටම 

ගමි න් ෙැනුේදීමට ෙැමැත්ගතමි. 

 
III 

 

පාර්ලිවම්න්ුරවේ සපථාවය නිවයනගවල  අනුව 
ක යුුර වනොකිරීෙ 

பாராளுமன்ற நிகலயியற் கட்டகளகளுக்கு 

அகமந்ததாழுகாகம 
NON-COMPLIANCE WITH STANDING ORDERS OF 

PARLIAMENT 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විග ේෂ්ඨගයන්ම ගමය  රු මන්ත්රීතුමන්ලාගේ අවධානය 
සඳහාි . පාර්ලිගේන්තු සභා  ර්භගතදී එකිගනොට ග ෝෙනා ෙය 
 නිමින් සාථාවය නිගයෝ වලට පටහැනිව ක්රියා ගනොෙයන ගලස 

 රු මන්ත්රීතුමන්ලාග න් ිලාලා සිනවනවා. ඊගත එවැනි සිධීන්න් 
කිහිපයක් .ති වුේා. ගමය පාර්ලිගේන්තුග   රුත්වයට ෙ 
හානිෙය බව අප ගත්රුේ  ත යුතුි .  

එගමන්ම පාර්ලිගේන්තුග  විපක්ෂ්ඨගත මන්ත්රීවරුන් කිහිප 
ගෙගනක් ඊගත සිවුපා හඬ නඟමින් ක්රියා ෙ  ආොයය  ැන ජනතා 
අවධානය ගයොමු වී තිගබනවා. එම හැසිරීම අො  මන්ත්රීවරුන්ගේ 
ගමන්ම, ඔවුන් නිගයෝජනය ෙයන ගධී පාලන ෙණ්ඩායගේ කීර්ති 

නාමයට ෙ ෙැලැලක් බව ගපන්වා ගෙන අතය ිදිරිගතදී එවැනි 

සිධීන්න් .ති වුවගහොත් සාථාවය නිගයෝ  අනුව මට ෙැඩි පියවය 
 ැනීමට සිදු වන බවත් ෙැන්වීමට ෙැමැත්ගතමි.  

තවෙ, පාර්ලිගේන්තුග  සාථාවය නිගයෝ වලට අනුූලලව 
මන්ත්රීවරුන් නිතයම ෙටයුතු ෙ  යුතු බවටෙ මා අවධායේය 

ෙයමි.  
 
 

ලිිළ වල්ඛනාදිය ිළිතගැන්වීෙ 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා (උසසප අ)යාපන හා 
ෙහාොර්ග අොතයුරො සහ පාර්ලිවම්න්ුරවේ 

සභානායකුරො) 
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற்றும் 

தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப 

முதல்வரும்) 

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

 රු ෙථානායෙතුමනි, මුෙලා අමාතයතුමා ගවනුගවන් මම 
2024 වර්ෂ්ඨය සඳහා සංවර්ධන ගලොතරැි  මණ්ඩලගත වාර්ෂිෙ 
වාර්තාව ි දිරිපත් ෙයමි. 

ගමම වාර්තාව යජගත මුෙලා පිළිබඳ ොයෙ සභාවට ගයොමු ෙ  
යුතු යැි  මම ගයෝජනා ෙයමි.  

 

ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු ෙථානායෙතුමනි, යාජය වයවසාය සංවර්ධන අමාතයතුමා 

ගවනුගවන් මම 2024 වර්ෂ්ඨය සඳහා මහජන බැංකුග  වාර්ෂිෙ 
වාර්තාව ිදිරිපත් ෙයමි.  

ගමම වාර්තාව ආර්ථිෙ සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශිෙ අන්ක්ෂ්ඨේ 

ොයෙ සභාවට ගයොමු ෙ  යුතු යැි  මම ගයෝජනා ෙයමි.   
 

ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
යජවත ගිුම් ිළිතබඳ කායක සභාවේ 

වාර්තාව 
அரசாங்கக் கைக்குகள் பற்றிய குழுவின் 

அறிக்கக 
REPORT OF THE COMMITTEE ON PUBLIC 

ACCOUNTS 
 

ගු ලසන්ත අලගියවන්න ෙහතා (ෙහානගය හා බසපනාහිය 

සෝවර්)න නිවයනජය අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற்றும் தமல் 

மாகாை அபிவிருத்தி பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 

 රු ෙථානායෙතුමනි, අටවැනි පාර්ලිගේන්තුග  ප මුවැනි 
සභාවායය සඳහා 2016 ජනවාරි 01 වැනි දින සිට 2016 අග්රේලා 

847 848 

——————————— 
* වෙෙ වල්ඛනය පුසපතකාලවත ා තබා ඇත.] 
   [இந்த இகைப்பு நூல் நிகலயத்திலும் கவக்கப்பட்டுள்ளது] 

   [This annex is also placed in the Library.] 



පාර්ලිගේන්තුව 

07වැනි දින ෙක්වා වූ ොල පරිච්ගේෙය සඳහා යජගත ගිණුේ පිළිබඳ 
ොයෙ සභාග  ප මුවැනි වාර්තාව මම ිදිරිපත් ෙයමි. 

 රු ෙථානායෙතුමනි, සාථාවය නිගයෝ  225 යටගත් පිහිටුවා 

තිගබන පාර්ලිගේන්තුග  ගිණුේ ොයෙ සභාග  සභාපතිවයයා 

විකරයට 2025 ගනොවැේබර් මස 26වන දින පාර්ලිගේන්තුව 

නිගයෝජනය ෙයන මන්ත්රීවරුන් 26ගෙගනකු විසින් මාව ගතෝයා 

පත් ෙය  ත්තා. ින් අනතුරුව, ගේ සිය දම සාමාජිෙි න්ගේ 

සහගයෝ ය, ොයෙත්වය මත ජනවාරි මස 09වැනි දින සිට අග්රේලා 

මස 07වැනි දින ෙක්වා ආයතන 42ක් අපි ගමම ොයෙ සභාවට 
ෙැඳවා, විග ේෂ්ඨගයන්ම අෙ ිදිරිපත් ෙයනු ලබන පිටු 239කින් යුතු 

ගමම වාර්තාග  ගපොදු නිරීක්ෂ්ඨේ 26ක් .තු ත් ෙය තිගබනවා. 

එම නිරීක්ෂ්ඨේවලින් 09ක් විග ේෂ්ඨ නිරීක්ෂ්ඨේ. ඒ වාගේම ගමම 

ආයතන 38 සේබන්ධව ගවන් ගවන් ව ගයන් ෙරුණු 268ක් 

පිළිබඳව අපි අනාවයේය ෙය  ත් ගතොයතුරු ගමම වාර්තාවට 

.තු ත් ෙයලා තිගබනවා.  

1978 වර්ෂ්ඨගත රැසා වූ ප මුගවනි යජගත ගිණුේ පිළිබඳ ොයෙ 

සභාග  සිට ගේ ෙක්වා රැසා වූ යජගත ගිණුේ පිළිබඳ ොයෙ සභා 

22ක් මඟින් පාර්ලිගේන්තුවට ගමවැනි වාර්තා 32ක් ිදිරිපත් 

ෙයලා තිගබනවා. අෙ අපි ිදිරිපත් ෙයනු ලබන්ගන් 32වැනි 

වාර්තාවි . අවුරුධීෙක් තු  ෙැඳවූ ආයතනවල ගතොයතුරු පරීක්ෂ්ඨා 

ෙයලා ඒ අවුරුධීෙ තු දීම වාර්තාවක් ිදිරිපත් ෙයනු ලබන 

ප මුගවනි අවසාථාව ගමයි . ඒ සේබන්ධගයන් අගේ ොයෙ 
සභාග  සිය දම සාමාජිෙි න් ිතාමත් සතුටු වනවා. මීට ගපය 

පැවැති ොයෙ සභාවන් ිතාමත් ගහොඳින් ඒ යුතුෙේ හා ව කීේ 

ිටු ෙයලා තිගබනවා වාගේම, ගේ අවුරුධීගධී මාස හතයක් තු  

ආයතන 38ක් ෙැඳවා ගේ අවුරුධීෙ තු දීම අො  වාර්තාව 

පාර්ලිගේන්තුවට ිදිරිපත් ෙයන්න ගමවය මා සභාපතිත්වය ෙැරූ 

යජගත ගිණුේ පිළිබඳ ොයෙ සභාවටත් පුළුවන්ෙම ලැබුේා. ඒ 

වාගේම යජගත ගිණුේ පිළිබඳ ොයෙ සභාව මඟින් පත් ෙයනු ලැබූ 
 රු ියාන් වික්රමයත්න මැතිතුමා සභාපතිත්වය ෙයන අනුොයෙ 

සභාග  ෙටයුතු ෙ ගේ වන විට ෙය ග න යනවා.  

විග ේෂ්ඨගයන්ම අගේ ොයෙ සභාගවන් අනාවයේය වුණු 

්රධාන ෙරුේක් තමි , අගේ යග  යාජය ආොයමට ොයෙ වන 

කිසිදු ්රධාන ආයතනයෙ ගතොයතුරු තාක්ෂ්ඨේය පිළිබඳව 

භාවිතයක් ගනොමැති වීම. ශ්රී ලංො ගර්ගුව, ගධීය ය ආොයේ 
ගෙපාර්තගේන්තුව, ගමෝටර් යථ ්රවාහන ගෙපාර්තගේන්තුව, 

සමා ේ ගයජිසාට්රාර් ගෙපාර්තගේන්තුව ගේ ආයතනවලින් 

කිහිපයක්. ගේෙ ්රධාන ්ර ානයක්. එම නිසා අනුොයෙ සභාව ගේ 

පිළිබඳව ිතාම ගහොඳින් අවධානය ගයොමු ෙයමින්, ගේ මාසය 

අවසාන වන විට අගේ යග  යාජය ආයතනවල පරි ේෙ භාවිතය 

පිළිබඳ වාර්තාවක් ිදිරිපත් ෙයලා, ගේ අවුරුධීෙ අවසාන වන විට  

අො  අමාතයාං  විසින් ඒ අනුව ෙටයුතු ක්රියාත්මෙ ෙයි  කියා 
අප බලාගපොගයොත්තු වනවා. ඒ වාගේම, ගෙසැේබර් මාසය තු  

තවත් ආයතන 50ක් සේබන්ධගයන් පාර්ලිගේන්තුවට තවත් 

වාර්තාවක් ිදිරිපත් කිරීමට අගේ යජගත ගිණුේ පිළිබඳ ොයෙ 

සභාව අව ය ක්රියා මාර්  ගේ වන විට  නිමින් සිනවනවා.  

ගමහිදී විග ේෂ්ඨගයන්ම සඳහන් ෙයන්න ඕනෑ, අපි ගේ ෙයනු 

ලබන්ගන් ප ා ාත් පරීක්ෂ්ඨේයක් පමේක් බව. යේ යේ 

ආයතනවල, යේ යේ ගෙපාර්තගේන්තුවල අඩු පාඩුෙේ සිධීධ 
වුේාට පසාගසේ වි ේොකරපතිවයයා ිදිරිපත් ෙයන ෙරුණු 

පිළිබඳව අපි ප ා ාත් පරීක්ෂ්ඨේ පවත්වනවා. ගේ ගධී හැම ොම 

ෙයමින් සිටීම තුළින් පමේක්  ''නිසි ව කීේ ිටු වුේා''ය කියන්න 

පුළුවන්ෙමක් අපට ලැගබන්ගන් නැහැ.  

අගේ යග  මූලය පාලනගත ව කීම පැවගයන්ගන්  

පාර්ලිගේන්තුවටි .  ඒ මූලය පාලනය පිළිබඳ ව කීම ිටු ෙයනු 
ලබන්ගන් යජගත ගිණුේ පිළිබඳ ොයෙ සභාවත්, ගපොදු වයාපාය 
පිළිබඳ ොයෙ සභාවත් තුළින්. ඒ නිසා ප ා ාත් පරීක්ෂ්ඨේ කිරීම 
තුළින් පමේක් ගේ ව කීම හරිහැනව ිටු ෙ ාය කියන්න අපට 

පුළුවන්ෙමක් ලැගබන්ගන් නැහැ. එම නිසා අගේ යජගත ගිණුේ 
පිළිබඳ ොයෙ සභාව, ගපොදු වයාපාය පිළිබඳ ොයෙ සභාවත් සමඟ 
එක්ව ගේ ව කීේ ිටු කිරීම සඳහා නව ක්රමග ෙ  ේනාවක් අෙ 

වන විට  හඳුන්වා දීලා, ක්රියාත්මෙ ෙයමින් තිගබනවාය කියන 
ොයේයත් මා ිතාම සතුනවන් හා ව කීමකින් යුතුව  ්රො  
ෙයන්න ඕනෑ.  

එහි ප මු පියවය ව ගයන් යජගත ගිණුේ පිළිබඳ ොයෙ 
සභාවට විග ේෂ්ඨ ඒෙෙ 29ක්, අමාතයාං  52ක්, ගෙපාර්තගේන්තු 
89ක්,  දිසාත්රික් ගලාෙේ ොර්යාල 25ක්, ප ාත් පාලන ආයතන 
325ක්, ප ාත් සභා 09ක්, සහ ්රාගධීය ය ගලාෙේ ොර්යාල 324ක්  
ව ගයන් ආයතන 842ක් ෙැඳවීමට බලාගපොගයොත්තු වනවා. 
ආයතන 842ක් එෙ ොයෙ සභාවෙට ෙැඳවන්ගන් ගෙොගහොමෙ 
කියන එෙ පිළිබඳව අමුතුගවන් සඳහන් කීරීගේ අව යතාවක් 
නැහැ. ඒ නිසා ඒ ආයතන 842 සේබන්ධගයන් පාර්ලිගේන්තුග  
ගතොයතුරු පධීධති හා ෙ මනාෙයේ ගෙපාර්තගේන්තුව ගේ වන 
විට ිතාම සාර්ථෙ පරි ේෙ වැඩසටහනක් සෙසා ෙයලා 
තිගබනවා. ඒ සෑම ආයතනයක්ම ඒ පරි ේෙ වැඩසටහන 
අනුසායගයන් නිරීක්ෂ්ඨේයට ලක් කිරීගේ හැකියාවක් තිගබනවා. 
නියාමෙ වැඩසටහනක් විකරයට අෙ එය ිතාම සාර්ථෙව 
ක්රියාත්මෙ ගවමින් පවතිනවා. ලබන අවුරුධීෙ තු  ඒ වැඩසටහන 
හඳුන්වා දීලා, ඒ ආයතන 842ම වාර්ෂිෙ . ැයීමෙට ලක් ෙයලා, 
ඒවා පිළිබඳව ගසොයා බලලා, එි න් ලැගබන ගතොයතුරු 
අනුසායගයන් දුර්වල ආයතන යජගත ගිණුේ පිළිබඳ ොයෙ 
සභාවට ෙැඳවීගේ වැඩ පිළිගව ක් ක්රියාත්මෙ කිරීමට අපි 
බලාගපොගයොත්තු ගවනවා. ඒෙ අනිවාර්යගයන්ම සිදු ෙ  යුතු 
ෙරුේක්. අගේ නියාමෙ වයාපිතිය ිතාම සාර්ථෙි . 
ගෙපාර්තගේන්තු, අමාතයාං  සඳහා අපි ඒ  අත් හො බැ් ේ ෙයලා 
තිගබනවා. අෙ එහි සාර්ථෙ ්රතිලල ලැී  තිගබනවා. ඒ අනුව ලබන 
අවුරුධීගධී අපි බලාගපොගයොත්තු ගවනවා, යජගත ගිණුේ පිළිබඳ 
ොයෙ සභාග  අන්ක්ෂ්ඨේයට ලක් ෙ  යුතු අගේ යග  සිය දම 
ආයතන එම පරි ේෙ වැඩසටහන අනුසායගයන් අන්ක්ෂ්ඨේය 
කිරීමට. ඒ වාගේම, අපි යේ කිසි ආොයයෙ . යීමක් ෙ  යුතුි . 
හැම ොම අඩුපාඩුෙේ ගපන්වීගමන් පමේක් ගේ ොර්යය ෙයන්න 
අපට පුළුවන්ෙමක් නැහැ. යජගත ගිණුේ පිළිබඳ ොයෙ සභාවට 
ලැගබන  ැට ද අඩු වුගේොත්, ඒෙත් ගහොඳ ගෙයක්. ඒ තත්ත්වය 
තමි  අපි  ඟා ෙය  ත යුතු වන්ගන්. 

එක් ආයතනයක් පිළිබඳව වැරැදි, අඩු පාඩු වි ාල ව ගයන් 
දිගින් දි ටම සිධීධ වනවා නේ, ගේ ොයෙ සභාවල ව කීම 
හරිහැනව ිටු වුේාය කියන්න පුළුවන්ෙමක් නැහැ. ඒ නිසා අපි 
බලාගපොගයොත්තු වන්ගන්, ගමවැනි ගවනසාෙේ යාශියක් ිටු 
ෙයමින් අගේ යග  මූලය පාලනය පිළිබඳව පාර්ලිගේන්තුවට 
තිගබන ව කීම නිසි පරිදි ක්රියාත්මෙ ෙයන්නි . පාර්ලිගේන්තුව 
තු  සිනවන සිය දම ගධී පාලන පක්ෂ්ඨවල නිගයෝජිතයන්  ගේ ොයෙ 
සභාව තු  ින්නවා. කිසිදු ගධී පාලන පක්ෂ්ඨ ගේෙයකින් ගතොයව, 
ගපොදු ව කීම මනාව අවගබෝධ ෙය  ග න, ඒ සිය දම සාමාජිෙි න් 
ෙණ්ඩායමක් විකරයට ඒ ොයෙ සභාව තු  ෙටයුතු ෙ  බව මා 
ිතාම  සතුනවන් ගේ පාර්ලිගේන්තුවට වාර්තා ෙයන්න ඕනෑ.  

සාමානයගයන් ගමවැනි වාර්තාවක් ිදිරිපත් ෙ ාම විරුධීධ 
පක්ෂ්ඨගත ෙවුරුන් ගහෝ තමි  ඒ පිළිබඳව විවාෙයක් ිලාලන්ගන්. 
නමුත් ගේ ඊගත අවසාන වාර්තාව පිළිබඳව සාෙච්ඡා ෙ  
අවසාථාග දී, ොයෙ සභාග  සිය දම සාමාජිෙි න් ිලා් මක් 
ෙ ා, සිය දම සාමාජිෙයන්ට ගේ ෙරුණු පිළිබඳව ෙථා ෙයන්න  
ඕනෑය කියලා. එම නිසා අගේ පාර්ලිගේන්තුග  ෙථානායෙතුමා 
ගේ පිළිබඳව පක්ෂ්ඨ නායෙවරුන් සමඟ සාෙච්ඡා ෙය, දින 2ෙ 
ගහෝ දින 2ෙ ගහෝ දින 3ෙ විවාෙයක් ලබා දීමට අව ය ෙටයුතු 

849 850 

[ රු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා] 
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ෙයන්නය කියන ගයෝජනාවත් ගේ අවසාථග දී මා ිදිරිපත් 
ෙයනවා. විග ේෂ්ඨගයන්ම අය වැය විවාෙයට ෙලින් ඒ ොර්ය භායය 
ිටු ෙයන්න අපි බලාගපොගයොත්තු වනවා.  

අවසාන ව ගයන්, මා ගේ ොයේයත් කියන්න ෙැමැතිි . ගේ 
ොයෙ සභාග  ෙටයුතු ක්රියාත්මෙ කිරීම සඳහා පාර්ලිගේන්තුව 
තු ත්, ින් පිටතත් වි ාල පිරිසක් අපට සහගයෝ ය, ොයෙත්වය 
ලබා ගෙනවා. 

විග ේෂ්ඨගයන්ම අති රු ජනාකරපතිතුමා සහ  රු අග්රාමාතයතුමා 
අපට  ිතාම සාවාන්නව ගේ ෙටයුතු ෙය ග න යාම සඳහා ලබා 
ගෙන  ක්තිය  ෙිතග දීව සිහිපත් ෙයන්න ඕනෑ. ඒ වාගේම 
පාර්ලිගේන්තුග  ෙථානායෙවයයා විකරයට ඔබතුමා  ගේ ොර්ය 
භායය ිටු කිරීම සඳහා අව ය ෙයන සහගයෝ ය, ොයෙත්වය 
අපට ලබා දුන්නා.  ඔබතුමා අපට අව ය ෙයන ොර්ය මණ්ඩලය  
අව ය ෙයන ගභ තිෙ සේපත්  අව ය ෙයන පුුණණුව ලබා  ැනීම 
සඳහා ගධීය ය ව ගයන් හා විගධී  යටවලත්  සහගයෝ ය ලබා 
 ැනීමට වි ාල උත්සාහයක් ෙයමින් තිගබනවා.  නමුත් ගේෙ 
තවත් ග  වත් විය යුතුි . අපි අග්රේලා මාසය ෙක්වා ෙැඳවූ ආයතන 
පිළිබඳව වාර්තාව තමි  අෙ ි දිරිපත් ෙයන්ගන්.    

අපට අව ය ෙයන ගභ තිෙ සේපත් හා මානව සේපත් 
පිළිබඳව ෙථා ෙයන විට ගේ  ැනත් සඳහන් ෙ  යුතුි . 
පාර්ලිගේන්තුග  ොර්ය මණ්ඩලය පිළිබඳව අපි ිතාමත් 
සුබවාදීවි  ෙකින්ගන්. ඒ අය සුබවාදීව ෙැපවිමකින් යුතුව ෙටයුතු 
ෙයනවා. නමුත් ගේ ෙටයුතු  ක්තිමත් කිරීම සඳහාත්, තවදුයටත් 
ගේ ෙටයුතු ෙඩිනේ කිරීම සඳහාත් යේ වැඩ පිළිගව වලා පිළිබඳව 
අවධානය ගයොමු කිරීම අනිවාර්යගයන්ම විය යුතුය කියන එෙි  
අපි ගයෝජනා ෙයන්ගන්. එම නිසා ඔබතුමාටත් විග ේෂ්ඨ සාතුතියක් 
්රො  ෙයන අතය, පාර්ලිගේන්තුග  මහ ගලාෙේතුමා, නිගයෝජය 
මහ ගලාෙේතුමා, සහොය මහ ගලාෙේවරුන් ගමන්ම 
වයවසාථාොයෙ ගසේවා ගෙපාර්තගේන්තුග  අධයක්ෂ්ඨ ජ ත්  ජවීය 
මහත්මයාත්, ගතොයතුරු පධීධති හා ෙ මනාෙයේ 
ගෙපාර්තගේන්තුග  අධයක්ෂ්ඨ මගහේෂ්ඨා ගපගර්යා මහත්මයාත්, 
හැන්සාඩ් ගෙපාර්තගේන්තුග  හැන්සාඩ් සංසාොයෙතුමිය .තුළු 
ොර්ය මණ්ඩලයත්, ෙථා පරිවර්තෙ අං ගත ්රධානීන් .තුළු ෙථා 
පරිවර්තෙ අං ගත ොර්ය මණ්ඩලයත්, යජගත ගිණුේ පිළිබඳ 
ොයෙ සභාග  ගලාෙේ අනුෂ්ඨා සූරියේගපරුම මහත්මිය .තුළු 
පාර්ලිගේන්තු නිලධාරින් සහ සිය දම ොර්ය මණ්ඩලයත් ගේ 
ෙටයුත්ගත් දී ලබා දුන් සහගයෝ ය අපි ගේ අවසාථාග දී ිතාමත් 
ග  යවගයන් සිහිපත් ෙයන්න ඕනෑ. ඒ වාගේම 
වි ේොකරපතිතුමා සහ මුෙලා අමාතයාං ගත නිලධාරිනුත් ලබා දුන් 
සහගයෝ ය ගේ අවසාථාග දී  අපි ෙිතග දීව සිහිපත් ෙයනවා.  

අපි 26 ගෙනා ෙණ්ඩායමක් විකරයට ෙයන ලෙ  ගේ ෙැපවීම 
ිදිරියට තව තවත්  ක්තිමත්ව ෙය ග න ගිහිලාලා ගේ යග  
පාර්ලිගේන්තුවට තිගබන මුෙලා පිළිබඳ පාලනගත ව කීම, ඒ 
යුතුෙම නිසි පරිදි ජනතාව ගවනුගවන්, යට ගවනුගවන් ිටු 
ෙයනවාය කියන පණිවුඩය ්රො  ෙයමින්, ගේ අවසාථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව සාතුතිවන්ත ගවමින් මා නිහඬ ගවනවා. සාතුතිි .  

 

ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු ෙථානායෙතුමනි, එම වාර්තාව මුද්රේය ෙ  යුතුයැි  මම 
ගයෝජනා ෙයමි. 

 

ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වාර්තාව මුද්රේය ක  යුුරයි  නිවයනග කයන ලදී. 
அறிக்கக அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගහොඳි . ඔබතුමා කිවූ පරිදි ිදිරිගතදී ගේ පිළිබඳව 
පාර්ලිගේන්තුග  විවාෙයට ලක් කිරීමට අප බලාගපොගයොත්තු 
වනවා. ඒ වාගේම යජගත ගිණුේ පිළිබඳ ොයෙ සභාවටත්, ගෙෝේ 

ෙමිටුවටත් අව ය ූරර්ේ සහාය පාර්ලිගේන්තුගවන් ලැගබන 
බවත් ගේ අවසාථාග දී මා සඳහන් ෙයන්න ෙැමතිි . 

ඊ ඟට, නනතිෙ ෙටයුතු (දූෂ්ඨේ විගයෝන්) සහ මාධය පිළිබඳ 

ආංශිෙ අන්ක්ෂ්ඨේ ොයෙ සභාග  වාර්තාව එම ොයෙ සභාග  
සභාපති  රු අජිත් මාන්නේගපරුම මහතා විසින් පිළි ැන්වීම. 

 
ආෝශික අධීක්ෂ්ඨේ කායක සභා වාර්තා 
துகறசார் தமற்பார்கவக் குழுக்களின் 

அறிக்கககள் 
  SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE  REPORTS 

 
ගු අජි ක ොන්නප්වපුෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
 රු ෙථානායෙතුමනි, නනතිෙ ෙටයුතු (දූෂ්ඨේ විගයෝන්) 

සහ මාධය පිළිබඳ ආංශිෙ අන්ක්ෂ්ඨේ ොයෙ සභාව ගවත ගයොමු 

ෙයන ලෙ “2025 වර්ෂ්ඨය සඳහා පාර්ලිගේන්තු ්රතිසංසාෙයේ හා 
ජනමාධය අමාතයාං ගත ොර්ය සාධන වාර්තාව”, “2024 සහ 
2025 වර්ෂ්ඨ සඳහා නීතිපති ගෙපාර්තගේන්තුග  ොර්ය සාධන 

වාර්තා”, “2022, 2023, 2024 සහ 2025 වර්ෂ්ඨ සඳහා නීති 
ගෙටුේපත් සේපාෙෙ ගෙපාර්තගේන්තුග  ොර්ය සාධන වාර්තා”, 
“2023 වර්ෂ්ඨය සඳහා ලංොග  සීමාසහිත එක්සත් ්රවිත්ති ප්ර 

සමා ගේ වාර්ෂිෙ වාර්තාව” සහ “2023 වර්ෂ්ඨය සඳහා  සීමාසහිත 
සාවාන්න රූපවාහිනී ගසේවගත වාර්ෂිෙ වාර්තාව” සේබන්ධගයන්, 
එම ොයෙ සභාග  වාර්තාව මම ිදිරිපත් ෙයමි.  

 
සභාවම්සය ෙත ිනබිය යුුරයි  නිවයනග කයන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
වප කසම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු (වවාය) යාජිත වසේනාය කන ෙහතා (වසෞඛය  

වපනෂ්ඨේ හා වද්ශීය වවාය අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித தசனாரத்ன - 

சுகாதாரம், தபாசகை மற்றும் சுததச மருத்துவ அகமச்சர்) 

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

 රු ෙථානායෙතුමනි, ෙළුතය ෙකුේ, උේ ලාගබොඩ,  ලා 
ගෙෙ පාය, මහදූග  ම ෙයන සාථානගයහි පදිංචි එලා.ගක්.  
ගපගර්යා මහතාග න් ලැබුණු ගපත්සමක් මම පිළි න්වමි. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු අබ්දුලා හ් ේ මහතා  -  පැමිේ නැත. 

 රු ලක්ෂ්ඨාමන් යාපා අගබ්වර්ධන මහතා  -  පැමිේ නැත. 
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පාර්ලිගේන්තුව 

ගු පාලිත යෝවග බණ්ඩාය ෙහතා (නිපුේතා සෝවර්)න හා 
වෘ කරණය පුහුු  යාජය අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு பாலித ரங்தக பண்டார - திறன் அபிவிருத்தி 

மற்றும் ததாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
 රු ෙථානායෙතුමනි, මාදුරුඔය, න්වය  ේමානය, අංෙ 60/2 

යන ලිපිනගයහි පදිංචි එන්.ඩබ්ලි .පී. ගජෝෂ්ඨේ ගපගර්යා 
මහතාග න් ලැබුණු ගපත්සමක් මම පිළි න්වමි. 

 

ගු වසන්ත අලුවිහාවර් ෙහතා (කෘෂිකර්ෙ යාජය 

අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹாதர - கமத்ததாழில் இராஜாங்க  

அகமச்சர்) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture) 
 රු ෙථානායෙතුමනි, මාතගලා, උකුගවල, ගුරුලගවල, අංෙ 

239 යන ලිපිනගයහි පදිංචි ඩබ්ලි .ජී. යංජිත් වලකුඹුය මහතාග න් 
ලැබුණු ගපත්සමක් මම පිළි න්වමි. 

 

ගු ලසන්ත අලගියවන්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

 රු ෙථානායෙතුමනි, මම පහත සඳහන් ගපත්සේ හතය 
පිළි න්වමි. 

(i) ගබොෙල ම, පැලපිනව ම, අංෙ 228/ඒ යන ලිපිනගයහි 
පදිංචි ඒ.පී.ගේ.ඩී. අමයසිංහ මහතාග න් ලැබුණු ගපත්සම  

(ii) .හැලියග ොඩ, යජමහා විහාය මාවත යන ලිපිනගයහි පදිංචි 
අි .ඩී.එසා.ගක්. ග්රේමනායෙ මහතාග න් ලැබුණු ගපත්සම  

(iii) ෙඩවත, .ලාගෙනිය, 3වන පටුම , ගපයමුේ මාවත, අංෙ 
24/ඩී යන ලිපිනගයහි පදිංචි පී. සගනෝජා මදුෂ්ඨානි ්රනාන්දු 
ගමනවියග න් ලැබුණු ගපත්සම  සහ 

(iv) ෙඩවත, ිහ  බියන්විල, අංෙ 305/2සී යන ලිපිනගයහි 
පදිංචි ඩබ්ලි .ඒ.ඩී. දුෂ්ඨාමන්ති ගමනවියග න් ලැබුණු 
ගපත්සම. 

 

ගු ලකී ජයවර්)න ෙහතා 
(மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 
 රු ෙථානායෙතුමනි, වැරැලාල ම, ිඩගේ ම, ාපුෂ්ඨාපසිරිා 

යන ලිපිනගයහි පදිංචි පුෂ්ඨාපා සංජීවනී ග ොඩබැධීෙගේ 
මහත්මියග න් ලැබුණු ගපත්සමක් මම පිළි න්වමි. 

 

ගු බුද්කරක පිනයේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 රු ෙථානායෙතුමනි, මම පහත සඳහන් ගපත්සේ හතය 
පිළි න්වමි. 

(i) උයන්ග ොඩ, ෙයග ොඩ, ිහ  විනවයල, “භද්රා” යන 
ලිපිනගයහි පදිංචි සී. වනි ගසේෙය මහත්මියග න් ලැබුණු 
ගපත්සම  

(ii)  ලාකිසාස, වනයතන පාය, අංෙ 27/5 යන පිලිනගයහි පදිංචි 
ලංො දික්කුඹුය මහතාග න් ලැබුණු ගපත්සම  

(iii) පුුණලාවැලාල, කිරින්ෙ, අේපිනවයවත්ත යන ලිපිනගයහි පදිංචි 
එේ.ගේ.එේ. රිෆාොන් මහතාග න් ලැබුණු ගපත්සම  සහ 

(iv) වැලි ම, වලාලිවිල, කුරුඳුවත්ත, ජාතිෙ නිවාස, අංෙ 03 
යන ලිපිනගයහි පදිංචි ආර්. ලයනලා සිලාවා මහතාග න් 
ලැබුණු ගපත්සම. 

 

ගු අජි ක ොන්නප්වපුෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
 රු ෙථානායෙතුමනි,  ගන්මුලාල, ගෙොසාසින්න, අංෙ 245/

ඒ ෙයන සාථානගයහි පදිංචි ඩබ්ලි .එන්.ඒ.ඩී.එන්. වීයසිංහ 
මහතාග න් ලැබුණු ගපත්සමක් මම පිළි න්වමි. 

ගු සුජි ක සෝජය වපවර්යා ෙහතා  
(மாண்புமிகு சுஜித் சங்ஜய தபதரரா) 

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
 රු ෙථානායෙතුමනි, යනවයන්ගතොට, ගෙො ඹ පාය, අංෙ 20 

ෙයන සාථානගයහි පදිංචි ආර්.ඒ.සී.එසා. ජයවර්ධන මහතාග න් 
ලැබුණු ගපත්සමක් මම පිළි න්වමි. 

 
ඉදිරිප ක කයන ලා වප කසම්  ෙහජන වප කසම් ිළිතබඳ කායක 

සභාව  පැවරිය යුුර යි  නිවයනග කයන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

ප්රශ්පනවල  වාිකක ිළිතුරු 
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ාන අංෙ 2 -547/'26-(2),  රු බුධීකරෙ පතියේ මැතිතුමා. 

 
ගු බුද්කරක පිනයේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 රු ෙථානායෙතුමනි, මා එම ්ර ානය අහනවා. 

 
ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, on behalf of the Minister of Industry and 
Commerce, I ask for two weeks’ time to answer that 
Question.  

 

ප්රශ්පනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිප ක කිරීෙ  නිවයනග කයන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ාන අංෙ 2 -742/'26-(2),  රු බිමලා යත්නායෙ මැතිතුමා. 

 
ගු බිෙල් ය කනායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු ෙථානායෙතුමනි, මා එම ්ර ානය අහනවා. 

 

ගු නිවයනෂ්ඨන් වපවර්යා ෙහතා (ජාිනක ප්රිනප කින හා 
ආර්ථික ක යුුර යාජය අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு நிதராஷன் தபதரரா - ததசிய தகாள்கககள் 

மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள்  இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 

Policies and Economic Affairs) 
 රු ෙථානායෙතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතිෙ ්රතිපත්ති 

හා ආර්ථිෙ ෙටයුතු අමාතයතුමා ගවනුගවන් මා එම ්ර ානයට 
පිළිතුය දීම සඳහා සති ගෙෙෙ ොලයක් ි ලාලා සිනවනවා. 

 

ප්රශ්පනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිප ක කිරීෙ  නිවයනග කයන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

853 854 
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යාජය ඉසපකාගාය සෝසපථාව : වසේවය අහිිවූවවන්  
වන්දි 

அரச வடிசாகலக் கூட்டுத்தாபனம் :  தசகவ 

இழந்ததாருக்கு இழப்பீடு 
STATE DISTILLERIES CORPORATION: COMPENSATION FOR  

EMPLOYEES 

777/’26 

3. ගු (වවාය) නලින්ා ජයිනසපස ෙහතා 
 (மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

  (The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මුෙලා අමාතයතුමාග න් .සූ ්ර ානය- (2): 

(අ) (i) 2973 දී පිහිටුවන ලෙ යාජය ිසාො ාය සංසාථාව 
2992දී පුධී ලිෙ අං යට විකුේා ෙමන ලෙ බව 
පිළි න්ගන්ෙ  

 (ii) එහිදී සුළු වන්දි මුෙලක් ලබා දී ගසේවෙයන් යාශියක් 
ිවත් ෙ  බව ෙන්ගන්ෙ  

 (iii) ගේ සේබන්ධගයන් 2994.20.20 දින පිහිටුවන ලෙ 
ජනාකරපති ගෙොමිෂ්ඨන් සභාග  වාර්තාව සභා ත 
ෙයන්ගන්ෙ  

 (iv) ගසේවය අහිමි කිරීගමන් අසාධායේයට ලක් වූ 
2,000ෙ පමේ ගසේවෙයන් හට සාධායේ වන්දි 
මුෙලක් ලබා දීමට ෙටයුතු ෙයන්ගන්ෙ   

 යන්න එතුමා ගමම සභාවට ෙන්වන්ගනහිෙ? 

(ආ) ගනො එගසේ නේ, ඒ මන්ෙ? 

 

நிதி அகமச்சகரக் தகட்ட வினா: 

(அ) (i )  1973 இல் நிறுவப்பட்ட அரச வடிசாகலக் 

கூட்டுத்தாபனம் 1992 இல் தனியார் துகறயின 

ருக்கு விற்கப்பட்டுள்ளகத ஏற்றுக்தகாள்வாரா 

என்பகதயும்; 

 (ii )  அதன்தபாது சிறிய இழப்பீட்டுத்ததாகக 

தயான்கற வழங்கி அதன் ஊழியர்கள் பலர் 

நீக்கப்பட்டகத அறிவாரா என்பகதயும்; 

 (iii )  இது ததாடர்பாக 1994.10.20ஆம் திகதி நிறுவப் 

பட்ட ஜனாதிபதி ஆகைக்குழுவின் அறிக்கக 

யிகனச் சகபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பகதயும்; 

 (iv) தசகவ இழக்கப்பட்டதன்மூலம் அநீதிக்குள்ளான 

சுமார் 2000 ஊழியர்களுக்கு நியாயமான 

இழப்பீட்டுத்ததாகக வழங்க நடவடிக்கக 

எடுப்பாரா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Finance:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he admits that the State Distilleries 
Corporation established in 1973 was sold to 

the private sector in 1992; 

 (ii) whether he is aware of the fact that the 
service of a large number of employees was 
terminated after paying a meagre sum as 
compensation;  

 (iii) whether the report of the Presidential 
Commission established in this regard on 
20.10.1994 will be tabled; and 

 (iv) whether action will be taken to provide a 
reasonable amount as compensation to 
approximately 2000 employees those who 
faced injustice when their service was 
terminated? 

(b) If not, why? 

 
ගු යවි කුේානායක ෙහතා (මුාල් අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க - நிதி அகமச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  

 රු ෙථානායෙතුමනි, එම ්ර ානයට පිළිතුය ගමගසේි . 

(අ) (i) ඔ . 

 (ii) නැත. 

 (iii) නැත. 

  එවැනි වාර්තාවක් මුෙලා අමාතයාං ය සතුව නැත. 

 (iv) නැත. 

(ආ) යාජය ිසාො ාය සංසාථාව ගප ධී ් ෙයේගතදී ොර්ය 
මණ්ඩලගත කිසිම ගසේවෙගයකුගේ ගසේවය අවසන් ෙය 
ගනොමැති බව ශ්රී ලංො ඩිසානවලරීසා පුධී ලිෙ සමා ම විසින් 
මුෙලා අමාතයාං ය ගවත ෙන්වා .ත. 

 
ගු (වවාය) නලින්ා ජයිනසපස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

 රු ෙථානායෙතුමනි, මගේ ප මුවන අතුරු ්ර ානය ගමයි .  
(අ) හි (iii)ට පිළිතුය ව ගයන්, 2994.20.20 වැනි දින පිහිටුවන ලෙ 
ජනාකරපති ගෙොමිෂ්ඨන් සභාග  වාර්තාවක් නැහැ කියලා ගන්ෙ  රු 

.මතිතුමා කි ග ?  

 
ගු යවි කුේානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

මුෙලා අමාතයාං ගත එවැනි වාර්තාවක් නැහැ කියන එෙ තමි  
 රු මන්ත්රීතුමනි මම කියන්ගන්. ඔබතුමාගේ ගේ ්ර ානයට පසුව 

සහ මීට ගපයත් ලියලා තිගබනවා ජනාකරපති ොර්යාලයට, ගේ 
ආොයගත සිය දම ගෙොමිෂ්ඨන් සභාවල වාර්තාවන් තිගබනවා නේ 
ඒවා එවන්න කියලා. Presidential Commission on Taxation 

එගක් වාර්තාව පසු ගිය අවුරුධීගධී අපි සභා ත ෙ ා වාගේ, ගේ 
සේබන්ධගයනුත් එවැනි වාර්තාවක් තිගබනවා නේ, අපි එය 
ලබාග න පාර්ලිගේන්තුග දී සභා ත ෙයන්නේ. 

 
ගු (වවාය) නලින්ා ජයිනසපස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

2992දී ගසේවය අවසන් ෙයන ලෙ 2,000ෙ පමේ 
පිරිසෙග න්, සැලකිය යුතු පිරිසක් අපව මුේ  ැහිලා 

තිගබනවා.ඔවුන් අගත් ජනාකරපති ගෙොමිෂ්ඨන් සභා වාර්තාග  
පිටපතකුත් තිබුේා. ඒ නිසා  ඔබතුමාට ඒෙ ිදිරිපත් ෙයන්නට 
මට පුළුවන්.  රු .මතිතුමා, අපි ගේ ොයේය දිගින් දි ටම 

මහජන ගපත්සේ පිළිබඳ ොයෙ සභාවටත් ිදිරිපත් ෙයලා 
තිගබනවා. නමුත් ගේ  ත වුණු මාස 08 තු ම මුෙලා අමාතයාං ය 
පැත්ගතන් ගේ සඳහා උත්තය දීම ්රමාෙ ෙයනවා. ගමතැනදී සිදු 

විය යුත්ගත් ගේ ගසේවෙයන්ට භාණ්ඩා ායගයන් මුෙලා ග වීමි . 
නමුත් දිගින් දි ටම, දිගින් දි ටම ්රමාෙ කිරීමක් තමි  සිධීධ 
ගවන්ගන්.  

855 856 



පාර්ලිගේන්තුව 

ගු යවි කුේානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

තමුන්නාන්ගසේගේ අර්ථෙථනය තමි  ඒෙ. අපි එවැනි පටු 
ගධී පාලනයක් ෙයන්ගන් නැහැ. අපි ගෙන්න තිගබනවා නේ 

ගෙනවා, ගෙන්න අව ය නැත්නේ ගෙන්ගන් නැහැ. අව ය නැති 
ගධීෙට ගෙන්න බැහැ. ඔබතුමන්ලා ගමොන විකරයට තර්ෙ විතර්ෙ 
ෙ ත් ගේෙ සමබයතාවගයන් දිය යුතුි . 

 
ගු (වවාය) නලින්ා ජයිනසපස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඒෙ පටුෙ ප ලාෙ කියලා බලා  න්නට පුළුවන් ගවන්ගන් 

තමුන්නාන්ගසේලාගේ ක්රියා මාර් ය මති . ගමොෙෙ, ගේෙ ෙැන් 
අවුරුදු 22ෙ පමේ සිට තිගබන ්ර ානයක්.  ගේ අය ෙැන් අවුරුදු 
70ක් 80ක් වයසා ත වුණු පුධී ලයන්. ඒ නිසා ගේ ගසේවෙ පිරිසත් 

සමඟ  විකරමත් සාෙච්ඡාවක් පවත්වලා අො  බලධාරීන් ෙැඳවා  -
මුෙලා අමාතයාං ගත ගවන්න පුළුවන්, ගවනත් ආයතනවල 
ගවන්න පුළුවන්.- ඒ සඳහා විසඳුමක් ගෙන්න කියන එෙි  අපි 
කියන්ගන්. 

 
ගු යවි කුේානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 රු මන්ත්රීතුමා, අගේ සංෙලාපය වන්ගන් ගබෝඩ් ලෑලි 
අලාලනෙේ ිඳලා සාෙච්ඡාවට ග න ඒම ගනොගවි . අපි ඊට ගපය 

ක්රියා ෙයනවා. ගේ අවසාථාග  නැවත කියන්ගන් එවැනි 
අව යතාවක් නැති නිසා සාෙච්ඡා ෙයන්න ගෙයක් නැහැ කියලාි . 
නමුත් ඔබතුමා කියනවා නේ ගමවැනි ්ර ානයක් තිගබනවා කියලා, 

අපි අගේ නිලධාරින් ගයොෙවලා ඔබතුමා ඔය කියන ොයේයට 
යේකිසි .ුණේ ෙන්දීමක් ෙයන්නට ෙටයුතු ෙයන්නේ. නැති 
අව යතාවක් .ති ෙයන්නට අපිට අව ය නැහැ.  

ඒ විතයක් ගනොගවි . අපි ගේ අවසාථාව වන විට සුයාබදු තුළින් 
අගේ බදු ආොයම වැඩි ෙයග න තිගබනවා.  මීට ගපය ලැබුණු 
රුපියලා මිලියන 2,900ක් පමේ වූ මාසිෙ බදු ආොයම ෙැන් 

රුපියලා මිලියන 22,800ක් පමේ ගවනවා. එි න් සියයට 73ක් ගේ 
ආයතනය තුළින් ලැගබනවා. ගේ වාගේ ඒවා මීට ගපය සියයට 
58ි  ලැබුගණ්. ෙැන් අප ගේ සිය දගධීම වැඩි ෙය ෙය යන්ගන්. යේ 
විකරයකින් ගෙයක් ගෙන්න තිගබනවා නේ අප සතුනවන් එය ලබා 

ගෙන්නේ.  
ගු (වවාය) නලින්ා ජයිනසපස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

 රු ෙථානායෙතුමනි, මගේ තුන්වැනි අතුරු ්ර ානය ගමයි .  

ගේෙ ගබෝඩ් ලෑලි .ලා් ම සේබන්ධ ්ර ානයක් ගහෝ මිනිසාසු 
පායට බැසීම සේබන්ධ ්ර ානයක් ගනොගවි . ගමය ඔබතුමන්ලා 

ෙන්නා ්ර ානයක්.  රු .මතිතුමනි, මීට අවුරුධීෙෙට ෙලින් -
විපක්ෂ්ඨගත ින්න ොලගත- ගේ ්ර ාන  ැන ගෙොගහොමෙ ෙථා 
ෙග ේ කියා ඔබතුමා මතක් ෙය  න්න. ගේ ආණ්ඩුව බලයට පත් 
ෙය  න්න ගේ ්ර ාන ෙථා ෙයලා තමුන්නාන්ගසේලා එෙ එෙ 

ගපොගයොන්දු දීලා තිගබනවා. සාෙච්ඡා ෙයලා, ගේවාට ගපොගයොන්දු 
දීලා තමි  ෙැන් ගේ ඒවා ෙඩ ෙය තිගබන්ගන්. අඩු තයගේ ගේ 
්ර ානය  ැන ගසොයා බලන්න පිහිටුවපු ජනාකරපති විමර් න 

ගෙොමිෂ්ඨන් සභාග  වාර්තාවක්වත් නැහැ කියනවා නේ, ගේ  ැන 
ෙන්ගන්වත් නැහැ කියනවා නේ, ගේ ිසාො ායය ගප ධී ලිෙ 
අං යට විකුේලා ඒ ගසේවෙයන්ට වු ගණ් ගමොෙක්ෙ කියාත් 

තමුන්නා න්ගසේ ෙන්ගන් නැත්නේ ගමොෙක්ෙ .ති වැගඩ්?   

ගු යවි කුේානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 අප විපක්ෂ්ඨගත ින්න ොලගත ෙටයුතු ෙ  ආොයය මතක් 
කිරීම  ැන මා සතුටු ගවනවා. අප විපක්ෂ්ඨගත ින්න ගෙොට කියපු 

ගධී ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨයට ආවාම ෙයන්ගන් නැහැ කියා හිතන්න එපා. 
ඒ  ගධීවලා ෙයන පක්ෂ්ඨයක් ව ගයන් අප කියන්ගන්  ගේෙි . 
ඔබතුමන්ලාගේ ගධී පාලන සංසාෙිතිගත වුණු ගධීවලා  ැන 

කියලා අපව ඒ ිලක්ෙගයන් මනින්න එපා. යේ ගධීවලා ගෙන්න 
තිගබනවා නේ අප ලබා ගෙන්නේ. නමුත්, ගේ ්ර ාන 
සේබන්ධගයන් අසාධායේ ම ටමට ග නැත්, ාඅප ෙයන්ගන් 

නැහැා, ගේෙ ෙ  යුතුි ා, ාෙයවුා කියන මතගයන් නේ අප 
සාෙච්ඡා ෙයන්ගන් නැහැ. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ාන අංෙ 4 -823/'26- (2),  රු  මින්ෙ විගේසිරි මහතා. 

 

ගු චිවන්ා වි වේසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 රු ෙථානායෙතුමනි, මා එම ්ර ානය අහනවා.  

 

ගු ිළයෝකය ජයය කන ෙහතා (ප ා ක සභා හා ප ා ක 

පාලන යාජය අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு  பியங்கர ஜயரத்ன - மாகாை சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne - State Minister of Provincial 

Councils and Local Government) 

 රු ෙථානායෙතුමනි, මට  හැමොම තිගබන්ගන් ඌව ප ාත් 

සභාවට සේබන්ධ ්ර ානවලට උත්තය ගෙන්නි . ප ාත් සභා හා 
ප ාත් පාලන අමාතයතුමා ගවනුගවන් මා එම ්ර ානයට පිළිතුරු 
දීම සඳහා සති තුනක් ෙලා ිලාලා සිනවනවා.  

 
ප්රශ්පනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිප ක කිරීෙ  නිවයනග කයන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

අම්පාය දිසපත්රික් වෂේත්ර නිල)ාරින් : යුරු පැදි ලබා 
වනොදීෙ 

அம்பாகற மாவட்ட தவளிக்கள உத்திதயாகத்தர்கள் : 

தமாட்டார் கசக்கிள் வழங்காகம 
FIELD OFFICERS OF AMPARA DISTRICT:  NON-PROVISION OF 

MOTORCYCLES  

825/’26 

5.  ගු සුනිල් හඳුන්වන කින ෙහතා 
   (மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

      (The Hon. Sunil Handunnetti) 

මුෙලා අමාතයතුමාග න් .සූ ්ර ානය - (2): 

(අ) (i) 2014 වර්ෂ්ඨගත අය වැය ගයෝජනාවක් අනුව 
දිවි ගන් සෑම දිසාත්රික්ෙයෙම ගෂේ්ර නිලධාරින්ට 
යතුරුපැදි ලබාදුන් බව පිළි න්ගන්ෙ  

 (ii) උක්ත අය වැය ගයෝජනාවට අනුව මුෙලා 
අමාතයාං ය නිකුත් ෙ   ක්රගලායය පරිදි අො  
යතුරුපැදි සඳහා අත්තිොයේ මුෙලක් ග විය යුතු 
වුවත්, අේපාය දිසාත්රික්ෙගත ගෂේ්ර නිලධාරින්ට ඒ 
සඳහා ිඩ ්රසාථාව ලබා  ගනොදීගමන්  ැට දවක් 
.ති වූ බව ෙන්ගන්ෙ   
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 (iii) ඒ ගහේතුගවන් ෙැනට අේපාය දිසාත්රික්ෙගත ගෂේ්ර 
නිලධාරින් 5000ට පමේ යතුරු පැදි ගනොලැී ගේ 
තත්ත්වයක් මතු වී .ති බව පිළි න්ගන්ෙ  

 (iv) අේපාය ්රගධී ගත දුෂ්ඨාෙය අතුරු මාර් වල 
 මනා මන පහසුෙේ ගනොමැති බැවින්, එම 
ගෂේ්ර නිලධාරින් සඳහා යතුරු පැදි ලබාදී ඔවුනට 
සහනයක් සැලසීමට පියවය  න්ගන්ෙ  

 යන්න එතුමා ගමම සභාවට ෙන්වන්ගන්ෙ?   

(ආ) ගනො එගසේ නේ, ඒ මන්ෙ? 
 

நிதி அகமச்சகரக் தகட்ட வினா: 

(அ) (i )  2014ஆம் ஆண்டின் வரவு தசலவுத்திட்ட 

முன்தமாழிதவான்றின் பிரகாரம் நாட்டின் சகல 

மாவட்டங்களிலும் தவளிக்கள உத்திதயாகத்தர் 

களுக்கு தமாட்டார் கசக்கிள்கள் வழங்கப் 

பட்டன என்பகத ஏற்றுக்தகாள்கின்றாரா 

என்பகதயும்; 

 (ii )  தமற்குறித்த வரவு தசலவுத்திட்ட முன்தமாழிவுக் 

ககமவாக நிதி அகமச்சினால் தவளியிடப்பட்ட 

சுற்றறிக்ககயின் பிரகாரம் குறித்த தமாட்டார் 

கசக்கிள்களுக்காக முற்பைம் தசலுத்தப்பட 

தவண்டியுள்ள தபாதிலும், அம்பாகற மாவட்ட 

தவளிக்கள உத்திதயாகத்தர்களுக்கு அதற்கான 

வாய்ப்பு வழங்கப்படாததன் காரைமாக பிரச் 

சிகனதயான்று ஏற்பட்டததன்பகத அறிவாரா 

என்பகதயும், 

 (iii )  இதன் காரைமாக தற்தபாது அம்பாகற மாவட் 

டத்தில் சுமார் 5000 தவளிக்கள உத்திதயாகத்தர் 

களுக்கு தமாட்டார் கசக்கிள்கள் கிகடக்காமற் 

தபாகின்ற நிகலகம உருவாகியுள்ளததன்பகத 

ஏற்றுக்தகாள்கின்றாரா என்பகதயும், 

 (iv )  அம்பாகற பிரததசத்தில் பின்தங்கிய துகை 

வீதிகளில் தபாக்குவரத்து வசதிகள் இல்கல 

தயன்பதால், தமற்படி தவளிக்கள உத்திதயாகத் 

தர்களுக்கு தமாட்டார் கசக்கிள்ககளப் தபற்றுக் 

தகாடுத்து அவர்களுக்கு நிவாரைம் வழங்கு 

வதற்கு நடவடிக்கக எடுப்பாரா என்பகதயும், 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he accepts that the field officers of 
each district of the island were given 
motorcycles in accordance with a budget 
proposal of year 2014; 

 (ii) whether he is aware  that even if an advance 
should be paid for the motorcycles 
accordance with the  circular issued by the 
Ministry of Finance pertaining to aforesaid 
budget proposal, an issue arose due to the 
fact that the field officers of the Ampara 
District were not given an opportunity in 
that regard; 

 (iii) whether he accepts the fact that 5000 field 
officers of Ampara District, are unlikely to 
get motorcycles due to aforesaid reason; 
and   

 (iv) whether steps will be taken to provide 
aforesaid field officers with motorcycles as 
a relief measure since there are no transport 
facilities in the difficult by roads of Ampara 
District? 

(b)  If not, why? 

 

ගු යවි කුේානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 රු ෙථානායෙතුමනි, එම ්ර ානයට පිළිතුය ගමගසේය. 

(අ) (i) ඔ . 

 (ii) නැත. අේපාය දිසාත්රික්ෙගත 2024.22.32 දිනට 

ගපය මුෙලා ග වා තිබූ ක්ගෂ්ඨේ්ර නිලධාරින්/ 
නිලධාරිනියන් 966ගෙගනකු සඳහා යතුරු පැදි 
ලබා දී .ති බවට ප මුව දිසාත්රික් ගලාෙේ සනාථ 
ෙය තිබූ අතය, පසුව එම සංයයාව 2,052ක් බව 
සනාථ ෙය .ත. පසු ගිය ජනාකරපතිවයේ සමගත 
යතුරු පැදි ලබා දීම මැතිවයේ යාජොරිවලට 
බාධා .ති බන බැවින් එම වැඩසටහන 
තාවොලිෙව අත්හිටුවා .ත. ගමම වැඩසටහන 
පිළිබඳව නිසි උපගෙසා ගනොලෙ නිසා අේපාය 
දිසාත්රික්ෙගත ක්ගෂ්ඨේ්ර නිලධාරින් 2,739ෙට හා 
නිලධාරිනියන් 2,346ෙට නියමිත ොලයට ්රථමව 
මුෙලා ග වීමට ගනොහැකි වී .ති බව දිසාත්රික් 
ගලාෙේ වාර්තා ෙය .ත. ජනාකරපතිවයේගයන් 
පසුව අේපාය දිසාත්රික්  ගලාෙේතුමා විසින් නැවත 
වයක් උපගෙසා අගේක්ෂ්ඨාගවන් සිනව බැවින් ක්ගෂ්ඨේ්ර 
නිලධාරින් 5,000ෙට පමේ යතුරු පැදි සඳහා 
මුෙලා ග වීමට ගනොහැකි වූ බව වාර්තා ෙය .ත. 
යතුරු පැදි ලබා  ැනීමට හිමිෙේ ලබන එගහත් 
විවිධ ගහේතු මත මුෙලා ග වීමට ගනොහැකි වූ 
ක්ගෂ්ඨේ්ර නිලධාරින් අේපාය දිසාත්රික්ෙගත පමේක් 
ගනොව, අගනකුත් දිසාත්රික්ෙවලෙ සිනවය හැෙ. 

 (iii) ඔ . එවැනි තත්ත්වයක් දිසාත්රික් ගලාෙේ වාර්තා 

ෙය .ත. 

 (iv) 2015.11.20 දින ෙක්වා මුෙලා ග වා .ති 

නිලධාරින් සඳහා පමේක් යතුරු පැදි ලබා දීමට 
ක්රියා ෙයනු .ත. 

(ආ) පැන ගනොනඟී. 

 
ගු සුනිල් හඳුන්වන කින ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 රු ෙථානායෙතුමනි, මගේ ප මුවැනි අතුරු ්ර ානය 
ගමයි . 

 රු .මතිතුමනි, ඔබතුමාගේ පැහැදිලි කිරීම තු ම උත්තගර් 

තිබුේා. ඒ කියන්ගන්, (අ) (ii)ට පිළිතුය ගලස ානැතා කියා 
කි වාට, ඔබතුමා ිතා පැහැදිලිව කියනවා, ා966ගෙගනකුට 
පමේි  යතුරු පැදි ලබා දී තිගබන්ගන්. ක්ගෂ්ඨේ්ර නිලධාරින් 
2,739ෙට හා නිලධාරිනියන් 2,346ෙට නිසි උපගෙසා ගනොලැබුේ 

නිසා යතුරු පැදි ලබා  ැනීමට මුෙලා තැන්පත් ෙයන්න බැරි වුේාා 
කියලා. ඒෙම තමි  මම අහලා තිගබන්ගන්.  රු 
ෙථානායෙතුමනි, ාඅේපාය දිසාත්රික්ෙගත ක්ගෂ්ඨේ්ර නිලධාරින්ට ඒ 

සඳහා ි ඩ ්රසාථාව ලබා ගනොදීමා කියන්ගන්, ඒ ්ර ානය.  

859 860 



පාර්ලිගේන්තුව 

 රු ෙථානායෙතුමනි, 966ගෙගනකු සඳහා යතුරු පැදි ලබා දී 
.ති බවට ප මුව දිසාත්රික් ගලාෙේ සනාථ ෙය තිබූේාට, ඒ දිසාත්රික් 
ගලාෙේතුමාම පසුව කියලා තිගබනවා, එගහම මුෙලා තැන්පත් 

ෙයන්න  අත්තිොයේ ග වන්න අව ය නැහැ. යතුරු පැදි ගෙනවා, 
එතගෙොට මුළු  ේනම එෙපාය ග වන්න කියලා. නිසි උපගධී ය 
හරියට ගනොලැබිච්  නිසා, ඔබතුමා කි වා වාගේ ක්ගෂ්ඨේ්ර 

නිලධාරින් 2,739ෙට හා නිලධාරිනියන් 2,346ෙට ඒ අවසාථාව 
ලැබිලා නැහැ. ්ර ානගත (iii) වැනි ගෙොටස ගවනුගවන් ඔබතුමා 
ෙ  පැහැදිලි කිරීමට අනුව ඔබතුමාම පිළි න්නවා, 5,000ෙට 

පමේ ගේ අවසාථාව ලැබිලා නැහැ කියලා.  රු ෙථානායෙතුමනි, 
අේපාය දිසාත්රික්ෙගත ක්ගෂ්ඨේ්ර නිලධාරින් 966ගෙගනක් විතයක් 
ගනොගවි  ින්ගන්. අගනක් ොයේය, යතුරු පැදි දුන්ගන් දුෂ්ඨාෙය 

 මන් අපහසුතා තිගබන නිලධාරින්ටි . ලංොග  එවැනි  මන් 
අපහසුතා වැඩිපුයම තිගබන දිසාත්රික්ෙය හැනවයට අපිට හිතන්න 
තිගබන්ගන් අේපාය දිසාත්රික්ෙයි . අේපාය දිසාත්රික්ෙගත තිගබන 
්රවාහන පහසුෙේ පිළිබඳවත්, දුය සහ අගනකුත් පහසුෙේ  ැනත් 

ෙලාපනා ෙයන ගෙොට අපිට එගහම හිගතනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා 
දීපු උත්තයගත තිගබනවා, මගේ ්ර ානයට නිවැරැදි පිළිතුය.  

 රු ෙථානායෙතුමනි, 5,000ෙට පමේ ගේ අවසාථාව 

ගනොලැී  තිගබන්ගන් ඒ අයගේ ්ර ානයක් නිසා ගනොගවි . අො  
දිසාපතිවයයා ඒ ගවලාග දී නිසි උපගෙසා ලබාදීමක් ෙයලා නැති 
නිසා සහ ඔවුන්ට අත්තිොයේ මුෙලා බඳින්න අවසාථාවක් 

ගනොලැී ම නිසා තමි  ගේ ්ර ානය .තිගවලා තිගබන්ගන්. මම 
ඔබතුමාග න් අහන්ගන් එෙම අතුරු ්ර ානයි . ගේ අය විග ේෂ්ඨ 
යාජොරි ෙයන පිරිසක් නිසා ගේ  ැන විකරමත් පරීක්ෂ්ඨේයක් 

පවත්වලා, ඔවුන්ට ගේ පහසුෙම ලබාගෙන්න ඔබතුමා ෙටයුතු 
ෙයනවාෙ? 

ගු යවි කුේානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 රු මන්ත්රීතුමනි, ගේ ෙරුේ සේබන්ධගයන් ඔබතුමා ්ර ානය 

අහන්න ිසාගසලාලාත් පසු ගිය ොලගත මන්ත්රීවරු  ේනාවක් 
්ර ාන ෙ ා. ඊට පසුව ගේ උෙවිය ග න්වලා සාෙච්ඡා ෙයපු 
අවසාථාග දී ෙැන න්න ලැබුගණ් ඒ දිසාත්රික් ගලාෙේතුමා අවසාථාව 
දීලා තිබුගණ් නැහැ, ඒ ග ොලාලන්ට මුෙලා ග වන්න කියලා. එතුමා 

ෙයපු අඩු පාඩුව නිසා අපි ආණ්ඩුවක් ව ගයන් ගේෙ විවිත ෙ ා 
නේ, යග  හැම ගෙොනෙම ගේෙ නැවත පටන්  න්නවා. ඒෙ ෙයා 
 න්න බැරි ම ටමෙට යනවා. ඔබතුමා ්ර ානය අහන්න 

ිසාගසලාලා ගමහි සැබෑ තත්ත්වය කි ග  අපිට හං න්න ගෙයක් 
නැති නිසාි . යතුරුපැදි ලබා ගෙන්න දිසාත්රික් ගලාෙේගේ 
අෙක්ෂ්ඨතාව නිසා හරි, ඕනෑෙමක් තිබුගණ් නැති නිසා හරි ඒ 

සේබන්ධගයන් අපි ගමොනවාෙ ෙයන්ගන්?  
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු මන්ත්රීතුමා ගෙවැනි අතුරු ්ර ානය අහන්න. 
 

ගු සුනිල් හඳුන්වන කින ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 රු ෙථානායෙතුමනි,  රු මුෙලා .මතිතුමා එවැනි පිළිතුයක් 
ලබා දුන්නාට පසුව, අපි ගමොනවා  ැන අතුරු ්ර ාන අහන්නෙ? 

ගමොෙෙ, අය වැය ගයෝජනාග දී ිදිරිපත් ෙග ේ යග ම ක්ගෂ්ඨේ්ර 
නිලධාරින්ට යතුරු පැදි ලබා ගෙනවා කියලාි . යතුරු පැදි ගනොදී 
ින්න ගනොගවි . ෙැන් කියන්ගන්, ක්ගෂ්ඨේ්ර නිලධාරින්ට යතුරු පැදි 

ගනොදී ින්න ෙථාවක්. එගහන් ගමගහන් වංගු  හලා අවසානගත 

දී ිලාලන ගෙගනකුට යතුරු පැදි ගෙනවා නේ, එම උත්තයය 
 ැ ගපනවා.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාගේ ගෙවැනි අතුරු ්ර ානය අහන්න. 

 
ගු සුනිල් හඳුන්වන කින ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
 රු ෙථානායෙතුමනි, මාගේ ගෙවැනි අතුරු ්ර ානය ගමයි . 

 රු ෙථානායෙතුමනි,   අේපාය දිසාත්රික්ෙගත -මම අගනක් 

දිසාත්රික්ෙ සේබන්ධව ගවනම ්ර ාන අහන්නේ.- ක්ගෂ්ඨේ්ර 
නිලධාරින්ට අසාධායේයක් සිදු වුණු බව එතුමා පිළි න්නවා. 
ගෙවැනි අතුරු ්ර ානගයන් මම අහන්ගන්, ඒ අසාධායේෙම  අපට 

ෙලින් ඔබතුමන්ලා හඳුනා ග න තිබුේා නේ, සාෙච්ඡා ෙයලාත් 
තිගබනවා නේ, ඒ අසාධායේයට ලක් වූවන්ට යතුරු පැදි ලබා 
 ැනීම පිළිබඳව ඔබතුමා ලබා ගෙන පිළිතුය ගමොෙක්ෙ?   

 

ගු යවි කුේානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 රු මන්ත්රීතුමනි, එවෙට තිබුණු ්රවාහන ්ර ානය උග්ර නිසා 
තමි  එවැනි ගෙයක් ිදිරිපත් ෙග ේ. ඊට වැඩිය මුෙලා ගවන් ෙයලා 
අගේ ්රවාහන .මතිතුමා ෙක්ෂ්ඨ ගලස ්රවාහන  ක්ගෂ්ඨේ්රය වැඩි දියුණු 

ෙයලා තිගබන නිසා, එවැනි අව යතාවක් නැහැි  කියලා තමි  
මට හිගතන්ගන්.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු සුනිලා හඳුන්ගනත්ති මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාගේ තුන්වැනි 
අතුරු ්ර ානය අහන්න.  

 

ගු සුනිල් හඳුන්වන කින ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 රු ෙථානායෙතුමනි, තුන්වැනි අතුරු ්ර ානයක් නැහැ. මට 
වැටගහන විකරයට නේ- 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගමහි statement ෙයන්න බැහැ, ්ර ානයක් තිගබනවා නේ 
අහන්න. නැත්නේ අපට ොල ග ලාව මදි ගවි . 

 

ගු සුනිල් හඳුන්වන කින ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 රු ෙථානායෙතුමනි,  රු මුෙලා .මතිතුමා ගේ කියන්ගන්, 
ගේ පාර්ලිගේන්තු පාගර් තිගබන තත්ත්වයි . අේපාගර් ගමගට්රෝ 
එෙ තිගබනවාගන්. ඒගෙන් තමි  ඒ අය වැඩට එන්ගන්. [බාධා 

කිරීේ] 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! 
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ගු යවි කුේානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමන්ලා ගේ  රු සභාග දී සුෙනන් වාගේ හැසිගයන්න 

අව යතාවක් නැහැ. ගේ  රු සභාග දී අපව හාසයයට ලක් ෙයලා, 

එළියට ගිහිලාලා තවත් එෙක් කියනවා. අපි අගේ එක්සත් ජාතිෙ 
පක්ෂ්ඨගයන් ඔය වාගේ තු ටු ගෙගක් ගධී පාලනය ෙයන්ගන් 
නැහැි  කියන එෙ මම ඔබතුමාට මතක් ෙයනවා. ඔබතුමන්ලා 

උගධී පාන්ෙය ෙෑ  හලා ගේ ්ර ානය ගපන්වන එෙ ගනොගවි  
තිගබන්ගන්. [බාධා කිරීේ] 

 
ෙහජන වසෞඛය පරීක්ෂ්ඨකවුන් : විවශ්ේෂ්ඨ වරේණියටය  

උසසපවීම් 
தபாதுச் சுகாதாரப் பாிதசாதகர்கள் : விதசட 

தரத்துக்குப் பதவியுயர்த்துதல் 
PUBLIC HEALTH OFFICERS:  PROMOTIONS TO SPECIAL 

GRADE  
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6.  ගු බුද්කරක පිනයේ ෙහතා 
   (மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

  (The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගස යය, ගපෝෂ්ඨේ හා ගධීය ය නවෙය අමාතයතුමාග න් .සූ 
්ර ානය - (2): 

(අ) (i) 2005 වර්ෂ්ඨගතදී විග ේෂ්ඨ ගරේණියට උසසාවීේ ලැබූ 
ෙකුණු ප ාත් සභාග  ප මු පන්තිගත මහජන 
ගස යය පරීක්ෂ්ඨෙවරුන් සංයයාව ගෙොපමේෙ  

 (ii) ෙකුණු ප ාත් සභාග  බඳවා  ැනීගේ පනවපානවයට 
අනුව, 2005 වර්ෂ්ඨගයන් පසු ප මු ගරේණිගත 
මහජන ගස යය පරීක්ෂ්ඨෙවරුන්ග න් වාර්ෂිෙව 
අයදුේ පත් ෙැඳවා තිගබ්ෙ  

 යන්න එතුමා සඳහන් ෙයන්ගන්ෙ? 

(ආ) (i) 2013 වර්ෂ්ඨගතදී විග ේෂ්ඨ ගරේණි උසසාවීේ සඳහා 
අයදුේ පත් ෙැඳවන ගතක් 2005 වර්ෂ්ඨගයන් පසු 
විරාම ගිය සුදුසුෙේ සේූරර්ේ ෙ  ප මු පන්තිගත 
මහජන ගස යය පරීක්ෂ්ඨෙවරුන් සංයයාව 
ගෙොපමේෙ  

 (ii) අසාධායේයට ලක් වූ එම නිලධාරින් ගවනුගවන් 
යජය  ත් ක්රියා මාර්  ගමොනවාෙ  

 යන්න එතුමා ගමම සභාවට ෙන්වන්ගන්ෙ? 

(.) (i) 2013 වර්ෂ්ඨගතදී  අයදුේ පත් ෙැඳවීගමන් පසු විරාම 
ගිය විග ේෂ්ඨ ගරේණිය හිමි මහජන ගස යය 
පරීක්ෂ්ඨෙවරුන් සංයයාව ගෙොපමේෙ  

 (ii) ගමම විග ේෂ්ඨ ගරේණිගත තනතුරු ලබාදීම සඳහා 
ගජයෂ්ඨාධතා ගලායනයක් සෙසා ෙය තිගබ්ෙ  

 (iii) 2013 වර්ෂ්ඨගතදී අයදුේ පත් ෙැඳවීගමන් පසු 
ගජයෂ්ඨාධතා ගලායනයට අනුව විරාම ගිය විග ේෂ්ඨ 
ගරේණිය හිමි මහජන ගස යය පරීක්ෂ්ඨෙවරුන් 
සඳහා උසසාවීේ ලබා ගෙන දිනය ෙවගර්ෙ  

 යන්නත් එතුමා ගමම සභාවට ෙන්වන්ගන්ෙ? 
(ඈ) ගනො එගසේ නේ, ඒ මන්ෙ? 
 

சுகாதாரம், தபாசகை மற்றும் சுததச மருத்துவ அகமச் 

சகரக் தகட்ட வினா: 

(அ) (i )  2005ஆம் ஆண்டில் விதசட தரத்திற்கு பதவி 

யுயர்வு தபற்றுள்ள ததன்மாகாை சகப யின் 

முதலாம் வகுப்கபச் தசர்ந்த தபாது சுகாதார 

பாிதசாதகர்களின் எண்ைிக்கக யாததன் 

பகதயும்; 

 (ii )  ததன்மாகாை சகபயின் ஆட்தசர்ப்பு நகட 

முகறயின் பிரகாரம், 2005ஆம் ஆண்டுக்கு 

பின்னர் முதலாம் தர தபாது சுகாதார 

பாிதசாதகர் களிடம் இருந்து வருடாந்தம் 

விண்ைப்பங்கள் தகாரப்பட்டனவா 

என்பகதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவாரா ? 

(ஆ) (i )  2013 ஆம் ஆண்டில் விதசட தர பதவியுயர்வுக் 

கான விண்ைப்பங்கள் தகாரப்படும் வகர 

2005ஆம் ஆண்டுக்கு பின் ஓய்வுதபற்ற தகககம 

ககள பூர்த்தி தசய்துள்ள முதலாம் வகுப்கபச் 

தசர்ந்த தபாது சுகாதார பாிதசாதகர்களின் 

எண்ைிக்கக யாததன்பகதயும், 

 (ii )  அநீதிக்கு ஆளாகியுள்ள தமற்படி உத்திதயாகத் 

தர்கள் ததாடர்பாக அரசாங்கம் தமற் 

தகாண்டுள்ள நடவடிக்கககள் யாகவ 

தயன்பகதயும், 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?   

(இ) (i )  2013ஆம் ஆண்டில் விண்ைப்பங்கள் தகாரப் 

பட்டதன் பின்னர் ஓய்வுதபற்றுள்ள விதசட 

தரத்திற்கு உாிய தபாது சுகாதார பாிதசாதகர் 

களின் எண்ைிக்கக யாததன்பகதயும், 

 (ii )  தமற்படி விதசட தரப் பதவிககள வழங்குவதற் 

காக மூப்புாிகமப் பட்டியதலான்று தயாாிக்கப் 

பட்டுள்ளதா என்பகதயும்,  

 (iii )  2013ஆம் ஆண்டில் விண்ைப்பங்கள் தகாரப் 

பட்டதன் பின்னர் மூப்புாிகம பட்டியலின் 

பிரகாரம் ஓய்வு தபற்றுள்ள விதசட தரத்திற்குாிய 

தபாது சுகாதார பாிதசாதகர்களுக்கு பதவியுயர்வு 

வழங்கப்படும் திகதி யாததன்பகதயும், 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Health, Nutrition and 
Indigenous Medicine: 

(a) Will he state- 

 (i) the number of Grade One Public Health 
Inspectors of the Southern Provincial 
Council  who were promoted to Special 
Grade in the year 2005; and 

 (ii) as per the recruitment procedure of the 
Southern Provincial Council, whether 
applications have been called annually 
from Grade One Public Health Inspectors 
after the year 2005? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the number of Grade One Public Health 
Inspectors who retired after the year 2005 
having fulfilled the required qualifications 
until applications were called for the 
promotion to Special Grade in the year 
2013; and 

 (ii) the steps taken by the government with 
respect to the said officers who have been 
subject to injustice? 
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(c) Will he also inform this House- 

 (i) the number of Public Health Inspectors 
entitled to Special Grade who retired after 
applications were called in the year 2013;  

 (ii) whether a seniority list has been prepared 
for granting the posts of this Special Grade; 
and 

 (iii) the date on which promotions will be 
granted to the Public Health Inspectors 
entitled to the Special Grade who retired as 
per the seniority list after applications were 
called in the year 2013? 

(d)    If not, why? 
 

ගු (වවාය) යාජිත වසේනාය කන ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித தசனாரத்ன)  

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)  

 රු ෙථානායෙතුමනි, එම ්ර ානයට පිළිතුය ගමගසේි : 

(අ)  (i)   09(නවය)කි. 

 (ii)  නැත. 

(ආ)  (i)  22 (විසිගෙෙ)කි. 

 (ii)   අො  තනතුගයහි ගසේවා අව යතාවක් ගනොමැති 
බැවින් 2023.02.02 දින සිට තනතුය අගහෝසි වී 
.ත. එබැවින්, එම ොල වෙවානුව තු  විරාම ගිය 
නිලධාරින් සඳහා ෙටයුතු කිරීගේ හැකියාවක් 
ගනොමැත. 

(.)  (i)   09 (නවය)කි. 

 (ii)  ඔ .  

 (iii)   2013.01.01 දින වන විට ගසේවගත ගයදී සිනව, 
සුදුසුෙේ සපුයා .ති ෙකුණු ප ාත් සභාවට අයත් 
සිය ද නිලධාරින් සඳහා සේමුය පරීක්ෂ්ඨේ, ෙකුණු 
ප ාත් යාජය ගසේවා ගෙොමිෂ්ඨන් සභාව මඟින් 
2026.20.04 දින පැවැත්වීමට ෙටයුතු ගයොො .ත.  

(ඈ)  අො  ගනොග . 
 

ගු බුද්කරක පිනයේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 රු ෙථානායෙතුමනි, මගේ ප මුවන අතුරු ්ර ානය 

ගමගසේි .  රු අමාතයතුමනි, විරාම ගිය  එම නවගෙනාට ඒ අය 
ගසේවය ෙයපු ොලය ආරගයන් කුමන ආොයයෙ ගහෝ සහනයක් 
ලබා ගෙන්න අමාතයාං යට පුළුවන්ෙමක් නැධීෙ? 

 

ගු (වවාය) යාජිත වසේනාය කන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித தசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

මා නේ ෙන්ගන් නැහැ, විරාමිෙ අයට එවැනි සහනයක් ලබා 
දීමට හැකියාවක් ෙැනට තිගබනවාෙ කියා, ඔවුන් ප ාත් සභාවක් 
යටගත් සිනව නිසා. ගෙගසේ වුේත් මම ආපසු ගසොයා බලන්නේ, ඒ 

අයට යේකිසි සහනයක් ලබා ගෙන්න පුළුවන්ෙ කියා.  
 
ගු බුද්කරක පිනයේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 රු ෙථානායෙතුමනි, මගේ ගෙවැනි අතුරු ්ර ානය ගමයි . 
 රු .මතිතුමනි, මහජන ගස යය පරීක්ෂ්ඨෙතුමන්ලා ඔවුන්ගේ 
යාජොරිය සිදු කිරීගේදී ඔවුන්ට තිගබන බයපත ම  ැට දවක් 

තමි  ඒ අයට තිගබන බල ්රගධී ය පුළුලා වී තිී ම. සමහය 

ග ලාවට ඒ අයට පරීක්ෂ්ඨා කිරීමට තිගබන සාථාන සංයයාව වැඩි 
ගවලා තිගබනවා. ඒ වාගේම ගඩංගු පිළිබඳව විග ේෂ්ඨ  අවධානයක් 
ගයොමු ගවලා විග ේෂ්ඨ ක්රියාන්විතයක් සිදු ගවන ගමොගහොතෙ ඒ 
අයගේ වපසරිය තවත් පුළුලා ගවලා තිගබනවා. ගේ තත්ත්වය තු  

මහජන ගස යය පරීක්ෂ්ඨෙවයගයකුගේ බල ්රගධී ය කුඩා ෙයලා 
වැඩි පිරිසක් ගසේවයට බඳවා  ැනීමට යජයත්, ප ාත් සභාත් ගමොන 
විකරගත ෙැක්මකින්ෙ ෙටයුතු ෙයන්ගන්?  

 
ගු (වවාය) යාජිත වසේනාය කන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித தசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අපි ෙැනටමත් මහජන ගස යය පරීක්ෂ්ඨෙවරුන්ගේ ගසේවය 
පුළුලා කිරීමට ක්රියා ෙය තිගබනවා. ඒ වාගේම මහජන ගස යය 
ගහදියන්ගේ නැති ෙය තිබුණු ගසේවය නැවත ආයේභ කිරීමට ක්රියා 

ෙය තිගබනවා.  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තුන්වැනි අතුරු ්ර ානය. 

 

ගු බුද්කරක පිනයේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 රු .මතිතුමනි, මහජන ගස යය ගහදියන්ගේ ගසේවය යළි 
ආයේභ කිරීමට ගෙොපමේ ොලයක්  ත ගවනවාෙ, ප මුවැනි 

වටගතදී කී ගෙගනකු බඳවා  න්න බලාගපොගයොත්තු ගවනවාෙ සහ 
එගසේ බඳවා  ැනීම සිදු ගවන්ගන් ෙවොෙ කියා මා ෙැන  න්න 
ෙැමැතිි . 

 
ගු (වවාය) යාජිත වසේනාය කන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித தசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

 රු මන්ත්රීතුමනි, ඒ සිය ද ෙත්ත ගේ ග ලාග  මට ගයොමු 
ෙයලා නැති නිසා ෙැන් ඒ  ැන මට කියන්න පුළුවන්ෙමක් නැහැ. 
නමුත් ෙැන් සේූරර්ේගයන්ම හැම MOH Division එෙෙටම 

Public Health Nursesලා පත් කිරීමට අව ය වැඩ පිළිගව  
ආයේභ ෙයලා තිගබනවා. 

වසේවක අර්ථසා)ක අයමුාල් ගිුම් : හම්බන්වතො  

දිසපත්රික්කය 
ஊழியர் தசமலாப நிதியக் கைக்குகள் : 

அம்பாந்ததாட்கட மாவட்டம் 
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ACCOUNTS: HAMBANTOTA 

DISTRICT 

743/’26 

7.   ගු බිෙල් ය කනායක ෙහතා 
  (மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

  (The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙේෙරු හා විත්රණය සමිති සබඳතා අමාතයතුමාග න් .සූ 

්ර ානය - (2) : 

(අ) 2023, 2024 සහ 2025 වර්ෂ්ඨවල හේබන්ගතොට දිසාත්රික්ෙය 
තු , 

 (i) ලියා පදිංචිව තිබූ ගසේවෙ අර්ථසාධෙ අයමුෙලා 
(EPF) ගිණුේ සංයයාව  

 (ii) අ දතින් ලියා පදිංචි වූ ගසේවෙ අර්ථසාධෙ අයමුෙලා 
(EPF) ගිණුේ සංයයාව  

865 866 

[ රු බුධීකරෙ පතියේ මහතා] 
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  එක් එක් වර්ෂ්ඨය අනුව ගවන් ගවන් ව ගයන් 
ගෙොපමේෙ යන්න එතුමා ගමම සභාවට 
ෙන්වන්ගන්ෙ? 

(ආ) 2023, 2024 සහ 2025 වර්ෂ්ඨවල අ දතින් ලියාපදිංචි වූ 
ගසේවෙ අර්ථසාධෙ අයමුෙලා (EPF) ගිණුේ සංයයාව,   

 (i) යජයට අයත් සමා ේ  

 (ii) අර්ධ යාජය ආයතන   

 (iii) ගප ධී ලිෙ අං ය    

 (iv) ෙර්මාන්ත අං ය  

 (v) ෙිෂි ෙර්මාන්ත අං ය  

 (vi) ගසේවා අං ය  

 අනුව සහ එක් එක් වර්ෂ්ඨය අනුව ගවන් ගවන් ව ගයන් 
ගෙොපමේෙ යන්නත් එතුමා ගමම සභාවට ෙන්වන්ගන්ෙ? 

(.) ගනො එගසේ නේ, ඒ මන්ෙ? 
 

 ததாழில் மற்றும் ததாழிற்சங்க உறவுகள் அகமச்சகரக் 

தகட்ட வினா: 

 (அ) 2013, 2014 மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் 

அம்பாந்ததாட்கட மாவட்டத்தில், 

 (i) பதிவு தசய்திருந்த ஊழியர் தசமலாப நிதியக் 

(EPF) கைக்குகளின் எண்ைிக்கக; 

 (ii) புதிதாகப் பதிவு தசய்துள்ள ஊ.தச.நி. (EPF) 

கைக்குகளின் எண்ைிக்கக; 

 ஒவ்தவார் ஆண்டின் அடிப்பகடயில் தனித்தனிதய 

யாது என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் புதிதாக 

பதிவு தசய்துள்ள ஊ.தச.நி. (EPF) கைக்குகளின் 

எண்ைிக்கக, 

  (i) அரசாங்கத்துக்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிலான அரச நிறுவனங்கள்; 

 (iii )  தனியார் துகற; 

 (iv )  ககத்ததாழில்துகற; 

 (v )  விவசாயத்துகற;  

 (vi )  தசகவத் துகற; 

 இதற்ககமய ஒவ்தவார் ஆண்டின் அடிப்பகடயில் 

தனித்தனிதய யாது என்பகத அவர் இச்சகபக்கு 

அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Labour and Trade Unions 

Relations: 

(a) Will he inform this House separately in relation to 
years 2013, 2014 and 2015 - 

  (i) the number of registered Employees’ 

Provident Fund (EPF) accounts; and 

 (ii)  the number of Employees’ Provident Fund 

(EPF) accounts registered anew; in the 
District of Hambantota? 

(b) Will he also inform this House separately in 

relation to years 2013, 2014 and 2015, the number 

of Employees’ Provident Fund (EPF) accounts 

registered anew and by - 

 (i) state owned companies; 

 (ii) semi government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector; 

 (v) the agricultural sector; 

   (vi)   the service sector? 

(c) If not, why? 
 

ගු යවීන්ද්ර සෙයවීය ෙහතා (කම්කු හා වෘ කරණය සිවින 

සබඳතා යාජය අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு  ரவீந்திர சமவீர - ததாழில் மற்றும் ததாழிற்சங்க 

உறவுகள் இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera - State Minister of 

Labour and Trade Unions Relations) 
 රු ෙථානායෙතුමනි, ෙේෙරු හා විත්රණය සමිති සබඳතා 

අමාතයතුමා ගවනුගවන් මා එම ්ර ානයට පිළිතුය ලබා ගෙනවා.  
 

(අ) (i)  

   

 

   (ii) 

 

 

(ආ)   (i)     යජයට අයත් සමා ේ    

             (ii)  අර්ධ යාජය ආයතන   

 (iii)  ගප ධී ලිෙ අං ය   

 (iv)  ෙර්මාන්ත අං ය   

 (v)  ෙිෂිෙර්මාන්ත අං ය    

 (vi)  ගසේවා අං ය ව ගයන් වර්ගීෙයේය ෙයන ලෙ 
පධීධතියක් ෙැනට ගසේවෙ අර්ථසාධෙ අයමුෙල 
සතුව ගනොමැත. 

 ෙේෙරු ගෙපාර්තගේන්තුව හා ශ්රී ලංො මහ බැංකුව ාA" 
සිට ාX" ෙක්වා වූ අක්ෂ්ඨය අනුව නේ ෙයනු ලබන 
ෙලාපවලට අනුූලලව ගසේවා ගයෝජෙයන් ලියා පදිංචි 
ෙයන ෙත්ත පධීධතියක් පවත්වාග න යනු ලබි . එගලස 
ලියා පදිංචි වූ ගසේවා ගයෝජෙගයකුග න් යේ 
සාමාජිෙගයකු ගවනුගවන් ොයෙ මුෙලක් ලෙ විට අො  
ගසේවා ගයෝජෙයාට හිමි අක්ෂ්ඨයය හා අංෙය යටගත් එම 
සාමාජිෙයා ලියා පදිංචි ගෙගර්. 

(.) පැන ගනොනඟී. 
 

ගු බිෙල් ය කනායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake)  
 රු ෙථානායෙතුමනි, මගේ ප මුවැනි අතුරු ්ර ානය මම 

අහනවා.  රු නිගයෝජය .මතිතුමනි, 2025 ගවන ගෙොට තිබුණු 
සේූරර්ේ ගිණුේ සංයයාව 30,000ි  කියලා ගන්ෙ කි ග ? 

867 868 

වර්ෂ්ඨය ලියාපදිංචිව තිබූ ගසේවෙ අර්ථසාධෙ අයමුෙලා 

(EPF)  ගිණුේ සංයයාව 

2013 38,404 

2014 37,086 

2015 37,316 

වර්ෂ්ඨය අ දතින් ලියාපදිංචි වූ ගසේවෙ අර්ථසාධෙ 

අයමුෙලා (EPF)  ගිණුේ සංයයාව 

2013 15,326 

2014 16,143 

2015 15,077 



පාර්ලිගේන්තුව 

ගු යවීන්ද්ර සෙයවීය ෙහතා  
(மாண்புமிகு  ரவீந்திர சமவீர) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
2015 වර්ෂ්ඨගත 37,326ි . 

    
ගු බිෙල් ය කනායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු නිගයෝජය .මතිතුමනි, ඔබතුමාගේ පිළිතුගර් තිගබනවා, 

2025 වර්ෂ්ඨගත අ දගතන් ලියා පදිංචි වූ සංයයාව 25,000ි  කියලා.  

 
ගු යවීන්ද්ර සෙයවීය ෙහතා  
(மாண்புமிகு  ரவீந்திர சமவீர) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
15,077ි . 

      
ගු බිෙල් ය කනායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු නිගයෝජය .මතිතුමනි, ගේ ක්රමග ෙය පටන්  ත් තු ෙවගසේ 

ිඳලාම හේබන්ගතොට දිසාත්රික්ෙගත තිබිලා තිගබන්ගන්, 37,000ි . 
විරාම යෑම ගනොසලොි  මම ගේ අහන්ගන්. ඔබතුමා කියනවා, 
එෙ අවුරුධීෙක් .තු ත හේබන්ගතොට දිසාත්රික්ෙගත රැකියා 

25,000ක් ලියා පදිංචි ගවලා තිගබනවා කියලා. ගේෙ නිවැරැදි 
පිළිතුයක් ගලස භාය  න්න අමාරුි . මම කියන්ගන්, ඔබතුමා 
වැරැධීෙක් ෙයනවා කියන එෙ ගනොගවි . ඔබතුමාම ෙලාපනා 

ෙයලා බලන්න. මුළු ොලයටම තිගබනවා, 37,000ක්. එෙ 
වසයෙට 25,000ක් කියලා තිගබනවා. ගිය අවුරුධීගධී 
හේබන්ගතොට දිසාත්රික්ෙගත රැකියා 25,000ක් .ති වුේා කියලාෙ 

ඔබතුමා අපට කියන්ගන්?  

 
ගු යවීන්ද්ර සෙයවීය ෙහතා  
(மாண்புமிகு  ரவீந்திர சமவீர) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera) 

 රු මන්ත්රීතුමනි, රැකියා 25,000ක් ගෙගසේ ගවතත් සමහය 
ගවලාවට දීපු රැකියා  ේනය ෙයලා ගනොතිබුේාෙ කියලා ෙන්ගන් 
නැහැ. ඒ  ැන ගහොයලා බලලා මම ඔබතුමාට පිළිතුයක් ලබා 

ගෙන්නේ. 
      

ගු බිෙල් ය කනායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු ෙථානායෙතුමනි, මම  රු නිගයෝජය .මතිතුමාග න් 

ිලාලා සිනවනවා, නිලධාරින් ලවා පිළිතුය හරියාොයව පරීක්ෂ්ඨා 

ෙයලා නැවත පිළිතුය ලබා ගෙන්න කියලා. ගමොෙෙ ගේ පිළිතුය 
වි ාවාස ෙයන්න අමාරු නිසා.  

 
ගු යවීන්ද්ර සෙයවීය ෙහතා  
(மாண்புமிகு  ரவீந்திர சமவீர) 

(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
හැම දිසාත්රික්ෙයෙම විමර් නය ෙයනවා ගන්. මම ඒ  ැන 

බලලා ඔබතුමාට ෙැනුේ ගෙන්නේ. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ පිළිතුය නැවත ි දිරිපත් ෙයන්න,  රු නිගයෝජය .මතිතුමා. 

්ර ාන අංෙ 8-794/'26-(2),  රු (නවෙය) නලින්ෙ ජයතිසාස 
මහතා. 

ගු (වවාය) නලින්ා ජයිනසපස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

 රු ෙථානායෙතුමනි, මා එම ්ර ානය අහනවා. 

 
ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Sports, I ask for two 

weeks' time to answer that Question.   

 
ප්රශ්පනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිප ක කිරීෙ  නිවයනග කයන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 

ශ්රී ලෝකාව ආරිත ජාතයන්තය මුහුදු  ොර්ගවත යාත්රා 

කයන වනෞකා: ආයක්ෂ්ඨාව සපයන ආයතන 
இலங்ககயின் சர்வததச கடல் மார்க்கத்தில் 

பயைிக்கும் கப்பல்கள்: பாதுகாப்பு வழங்கும் 

நிறுவனங்கள்  
SHIPS SAILING IN INTERNATIONAL MARITIME ROUTE OF SRI 

LANKA : INSTITUTIONS PROVIDING SECURITY 
826/’26 

9. ගු සුනිල් හඳුන්වන කින ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතිෙ ්රතිපත්ති හා ආර්ථිෙ ෙටයුතු 

අමාතයතුමාග න් .සූ ්ර ානය - (2): 

(අ) (i) ශ්රී ලංොව ආරිත ජාතයන්තය මුුණදු මාර් ගත යා්රා 
ෙයන ගන ො සඳහා අවි සහිතව ආයක්ෂ්ඨාව 
සැලසීමට අවසය ලබා දී .ති ආයතන ෙවගර්ෙ    

 (ii) ින්දියන් සා යය ආරිත මුුණගධී මසුන් මැරීගේ 
නියත විගධීය ය ගට්රෝලර් යා්රාවලට අවි සහිත 
ආයක්ෂ්ඨෙ භටයන් සැපයීගේ අවසයය ලබා දී .ති 
ආයතන ෙවගර්ෙ   

 (iii) ිහත (i) සහ (ii) හි සඳහන් ආයතන ගවත එම 
අවසයය ලබා දී .ති ක්රමග ෙය ෙවගර්ෙ  

 (iv) අො  ආයක්ෂ්ඨාව සැපයීගේ අවසයය 
විනිවිෙභාවයකින් හා විවිත ගටන්ඩර් ක්රමයක් 
මඟින් ලබා ගනොගෙන්ගන් මන්ෙ  

 යන්න එතුමා ගමම සභාවට ෙන්වන්ගනහිෙ?  

(ආ) ගනො එගසේ නේ, ඒ මන්ෙ? 

 
 பிரதம அகமச்சரும் ததசிய தகாள்கககள் மற்றும் 

தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சருமானவகரக்  தகட்ட 

வினா: 

(அ) (i )  இலங்ககக்கு அண்மித்த சர்வததச கடல் 

மார்க்கத்தில் பயைிக்கும் கப்பல்களுக்கு 

ஆயுதங்கள் சகிதம் பாதுகாப்பு வழங்க அனுமதி 

வழங்கப்பட்டுள்ள நிறுவனங்கள் யாகவ 

என்பகதயும்; 

 (ii )  இந்து சமுத்திரத்கத அண்மித்த கடலில் மீன் 

பிடித்தலில் ஈடுபடும் தவளிநாட்டு தடாலர் 

படகுகளுக்கு ஆயுதங்களுடன் கூடிய 

பாதுகாப்புப் பகடயினகர வழங்க அனுமதி 

தபற்றுள்ள நிறுவனங்கள் யாகவ என்பகதயும்; 

869 870 
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 (iii )  தமதல (i )  மற்றும் (ii )  இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிறுவனங்களுக்கு தமற்படி அனுமதி 

வழங்கப்பட்டுள்ள முகறயியல் யாததன் 

பகதயும்; 

 (iv )  குறிப்பிட்ட பாதுகாப்பிகன வழங்குவதற்கான 

அனுமதி தவளிப்பகடத் தன்கமயுடனும் திறந்த 

தகள்விப் பத்திர விதிமுகறக்ககமயவும் ஏன் 

வழங்கப்படுவதில்கல என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

  (i) the names of the institutions which have 
been permitted to provide armed security 
for the ships that sail in International 
Maritime Route of Sri Lanka; 

 (ii) the names of the institutions which have 
been permitted to provide armed security 
guards for foreign trawlers that are engaged 
in fishing in the Indian Ocean; 

 (iii) the methodology adopted in granting 
permission to aforesaid institutions 
mentioned  in (i) and (ii) above; and 

 (iv) as to why permission cannot  be granted in a 
transparent manner, following an open 
tender procedure? 

(b)   If not, why? 

 
ගු ුවන් විජයවර්)න ෙහතා (ආයක්ෂ්ඨක යාජය 

අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன - பாதுகாப்பு இராஜாங்க 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 

 රු ෙථානායෙතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතිෙ ්රතිපත්ති 
හා ආර්ථිෙ ෙටයුතු අමාතයතුමා ගවනුගවන් මා එම ්ර ානයට 
පිළිතුය ගෙනවා. 
 

(අ) (i) වයාය හා නාවිෙ අමාතයාං ගත නිර්ගධී ය සහ 
ආයක්ෂ්ඨෙ අමාතයාං ගත  අනුමැතිය මත ශ්රී 
ලංොග  ලියා පදිංචි ෙයන ලෙ ගධීය ය ගවග ඳ 
ගන ො නිගයෝජිත ආයතන 33ක් සඳහා ඔවුන් 
යටගත් ගිවිසුේ ත විගධීය ය සමුද්රීය ආයක්ෂ්ඨෙ 
සමා ේ (Private Maritime Security Companies - 
PMSCs) 105ක් මඟින් ජාතයන්තය මුුණදු මාර් ගත 
යා්රා ෙයන ගන ො සඳහා ආයක්ෂ්ඨාව සැලසීමට 
අවසය ලබා දී .ත. .මුණුම (I)* බලන්න.  

  මීට අමතයව ආයක්ෂ්ඨෙ අමාතයාං ගත අනුමැතිය 
මත සී/ස යක්නා ආයක්ෂ්ඨෙ ලංො සමා ම විසින් 
.මුණුම (II)* හි සඳහන් ගප ධී ලිෙ සමුද්ර 
ආයක්ෂ්ඨෙ සමා ේවල ගන ො සඳහා ආයක්ෂ්ඨාව 
ලබා ගධී.  

 (ii) .වන්   ාර්ඩ් මැරිටි ේ ගප ධී ලිෙ සමා ම 

 (iii) ගවග ඳ/මගී ්රවාහන ගන ො සඳහා ආයක්ෂ්ඨාව 
සැලසීම 

  .මුණුම (I)හි සඳහන් විගධීය ය ගප ධී ලිෙ සමුද්රීය 
ආයක්ෂ්ඨෙ සමා ේ (PMSCs) 105 සඳහා, එම 
සමා ේ අි ති යාජයයන්ගේ නීති ගයගුලාසිවලට 
අනුව හා නිර්ගධී යන්ට යටත්ව වයාය හා නාවිෙ 
අමාතයාං ගත නිර්ගධී ය මත ශ්රී ලංො යජගත 
ආයක්ෂ්ඨෙ අමාතයාං ය විසින් අනුමැතිය ලබා ගධී. 

   .මුණුම (II)හි සඳහන් සමා ේ සඳහා, ආයක්ෂ්ඨෙ 
අමාතයාං ගත අනුමැතිය මත සී/ස යක්නා 
ආයක්ෂ්ඨෙ ලංො සමා ම සමඟ ගසේවා ගිවිසුමක් 
අත්සන් කිරීම මඟින් අවසය ලබා දී .ත. 

 .මුණුේ සභාගත* ෙයමි. 

 (iv) යනවන් පිටත සිට යට තු ටත්, යට තු  සිට යනවන් 
පිටතටත් අවි ආයුධ ්රවාහනය කිරීගේ ෙටයුත්ත 
ජාතිෙ ආයක්ෂ්ඨාවට සිජුවම බලපාන ෙටයුත්තක් 
වන බැවින්, ශ්රී ලංොව ආරිත ජාතයන්තය මුුණදු 
මාර් ගත යා්රා ෙයන ගන ො සඳහා අවි සහිතව 
ආයක්ෂ්ඨාව සැලසීගේ ෙටයුත්ත ෙැන් ශ්රී ලංො 
නාවිෙ හමුොව ගවත ලබා දී .ති අතය, එය විශිෂ්ඨාට 
ගලස නාවිෙ හමුොව විසින් සිදු ෙය ග න යනු 
ලබි . 

  එමඟින් ගමම ෙර්තවයගත සේූරර්ේ ආොයම 
නාවිෙ හමුොව හයහා යජගත ආොයමට බැය 
කිරීමට ෙ හැකියාව ලැී  .ත. 

(ආ) පැන ගනොනඟී. 
 
ගු සුනිල් හඳුන්වන කින ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

එම පිළිතුය ලබාදීම සේබන්ධගයන්  රු ආයක්ෂ්ඨෙ යාජය 
අමාතයතුමාට මම සාතුතිවන්ත ගවනවා. ඔබතුමා කි ව ආොයයට 

ආයතන 33ක් සඳහා ආයක්ෂ්ඨෙ ආයතන 205ක් ආයක්ෂ්ඨාව ලබා 
දීම සහ ඊට අමතයව, සී/ස යක්නා ආයක්ෂ්ඨෙ ලංො ආයතනයට 
ගේ දීලා තිගබන ක්රියාවලියත් එක්ෙ ෙැන් ඒ සිය ද ෙටයුතු -ඒ 

සිය ද ආයක්ෂ්ඨේ ගසේවාවන්- සිධීධ ෙයන්ගන් ඔබතුමා අවසානගත 
දුන් උත්තයය අනුව නාවිෙ හමුොව විසින්ෙ? එගහම නැත්නේ 
ගප ධී ලිෙ ආයක්ෂ්ඨෙ ගසේවා අං  විසිනුත් -ඒ සමා ේ විසිනුත්- 
ගේ ආයක්ෂ්ඨෙ ගසේවාවන් තව දුයටත් පවත්වනවාෙ? 

 

ගු ුවන් විජයවර්)න ෙහතා  
(மாண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

 රු මන්ත්රීතුමනි, ෙැනට නාවිෙ හමුොගවන් අවි  බඩාව සඳහා 
ආයක්ෂ්ඨාව ලබා දීලා තිගබනවා. නමුත් ෙැනට ගප ධී ලිෙ 

සමා ේවලින් නේ ඒ වැඩ ෙටයුතු සිධීධ ගවන්ගන් නැහැ. මා 
හිතන හැනවයට ෙැනට ගට්රෝලර්වලට තමි  ගප ධී ලිෙ 
සමා ේවලින් ආයක්ෂ්ඨෙ භටි න් ලබා දීලා තිගබන්ගන්. 

 
ගු සුනිල් හඳුන්වන කින ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
 රු ෙථානායෙතුමනි, මසුන් මැරීගේ නියත ගට්රෝලර් 

යා්රාවලට අවිආයුධ සහිතව ආයක්ෂ්ඨෙි න් සැපයීගේ ක්රියාවලිය 
මීට ෙලිනුත් සී/ස යක්නා ආයක්ෂ්ඨෙ ලංො සමා ම විසින් .වන්  
 ාර්ඩ් මැරිටි ේ ගප ධී ලිෙ සමා මත් එක්ෙ .ති ෙය  ත් 

ගිවිසුම අනුව ෙ ා. නමුත්, එහි නීතයනුූලලභාවයක් නැහැ. 
පාර්ලිගේන්තුග  සභා ත ෙ  ගපොදු වයාපාය පිළිබඳ ොයෙ සභා 

871 872 

————————— 
*  පුසපතකාලවත තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිගේන්තුව 

වාර්තාග ත් ඒ පිළිබඳව තිගබන නිසා මම එය ව  කීගමන් 
කියන්ගන්. ගපොදු වයාපාය පිළිබඳ ොයෙ සභාග දීත් එම ෙරුණු 
අනාවයේය වුේා. එගසේ තිබියදීත් තව දුයටත් .වන්   ාර්ඩ් 

මැරිටි ේ ගප ධී ලිෙ සමා මට එම ගිවිසුේ දීර්ඝ ෙයමින් 
ආයක්ෂ්ඨාව සැපයීම ෙයලා තිගබනවා. ඒ නිසාම තමි  ගේ ්ර ානය 
මතු ෙයන්න මට සිධීධ වුගණ්ත්. ඒ සමා ේ ලියා පදිංචි ෙයපු 

සමා ේ වන්න පුළුවන්. නමුත්, ඔවුන් හරියාොයව නීතයනුූලල 
ගිවිසුේවලට එ ඹිලා නැත්නේ, තව දුයටත්  ඒ ගිවිසුේ ගේ 
ආොයගයන්ම පවත්වා  නිමින් ගටන්ඩර් ෙැඳවීමක් හරි, ගවනත් 

පාර් ාවයන් සේබන්ධ ෙය  ැනීමක් ෙයන්ගන් නැතිව හරි ඒ 
ෙටයුත්ත දි ටම ෙයන්ගන් .ි ෙ කියන එෙ තමි  මගේ ගෙගවනි 
අතුරු ්ර ානය. 

 
ගු ුවන් විජයවර්)න ෙහතා  
(மாண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

 රු මන්ත්රීතුමනි, මම ෙන්නා තයමින් මීට ගපය .වන්   ාර්ඩ් 
මැරිටි ේ ගප ධී ලිෙ සමා ම සහ සී/ස යක්නා ආයක්ෂ්ඨෙ ලංො 
සමා ම සමඟ ගිවිසුේ 9ක් පමේ අත්සන් ෙයලා තිබුේා . ඒ 

ගිවිසුේ 9න් බුණතයයක් අක්රියි . ඒ වැඩ ෙටයුතු අපි ිදිරියට ෙය 
ග න යන්ගන් නැහැ. නමුත්, ගේ ගිවිසුම දීර්ඝ ෙය ග න 
තිගබනවා. මම ෙන්නා තයමින් .වන්   ාර්ඩ් මැරිටි ේ 

ගප ධී ලිෙ සමා ගේ බුණතයයක්ම ින්ගන් යේ විරුවන්. ඒ 
ග ොලාලන්ගේ රැකියා ්ර ානය උඩ තමි  ඒ ගිවිසුම දීර්ඝ ෙයලා 
තිගබන්ගන්. ගවන ගමොකුත් ගනොගවි . ඒ ්රතිපත්තිගයන් තමි  ඒ 
ගිවිසුම අත්සන් ෙයලා තිගබන්ගන්. ගමතැන ඒ ගිවිසුේ නවෙ 

ඔක්ගෙෝම තිගබනවා. ඔබතුමාට ඕනෑ නේ, මම ඒ ගිවිසුේ සභා ත 
ෙයන්නේ. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු නිගයෝජය .මතිතුමනි, ෙරුණු ගසොයා බලා ඔබතුමාට 

ඒවා ි දිරිපත් ෙයන්න පුළුවන් ගන්?  

 
ගු ුවන් විජයවර්)න ෙහතා  
(மாண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

පුළුවන්. 

 
ගු සුනිල් හඳුන්වන කින ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 රු ෙථානායෙතුමනි, තුන්වැනි අතුරු ්ර ානය  රු අනුය 
දිසානායෙ මහතා විසින් අසනවා .ති. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු අනුය දිසානායෙ මැතිතුමා. 

 
ගු අනුය දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගමය, වං නිෙ  නු ගෙනුවක් වාගේම, ගේ  නු - ගෙනුග  
ගධී පාලන බැඳීේ වි ාල ්රමාේයක් තිගබන නිසාමත්, යග  

වි ාල ගලස ආන්ගෙෝලනයට තුඩු දී තිගබන  නු ගෙනුවක්.  රු 

ෙථානායෙතුමනි, පසු ගිය ොලගත ප  වූ පුවත් පත් ගසොයා 

බැ දවා නේ, ගේ .වන්   ාර්ඩ් මැරිටි ේ ගප ධී ලිෙ සමා ගේ 
 නු ගෙනුව මාධය ආයතනවල ්රධාන ය ර්ෂ්ඨ පාධයක් බවට පත් වූ 
අවසාථා  ේනාවක් තිගබන බව අපට බලා න්න පුළුවන්.  

 රු .මතිතුමනි, ඒ නිසා සාමානය  නු - ගෙනුවෙට වඩා 

සුපරික්ෂ්ඨාොරීව සහ අවධානගයන් ගේ  නු ගෙනුව  ැන සිටීමට 
ආයක්ෂ්ඨෙ යාජය .මතිතුමා ව ගයන් ඔබතුමාට ව  කීමක් 
තිගබනවා.    

 රු ෙථානායෙතුමනි, ඒ අනුව පසු ගිය ොලගත අත්සන් 
ෙයන ලෙ ගිවිසුේ නිසා ශ්රී ලංො යජයට හිමි විය යුතු වි ාල මුෙලා 
්රමාේයක් .වන්   ාර්ඩ් මැරිටි ේ ගප ධී ලිෙ සමා ම ගවත 

ලබා දී තිබුණු බව තමි  ෙැන් ගපන්නුේ ෙයන්ගන්. ඒවා 
අසාධායේ ගිවිසුේ. ඒවා කිසිගසේත්ම යුක්තිසහ ත ගිවිසුේ 
ගනොගවි . නමුත්, ඒ අසාධායේ අයුක්තිසහ ත ගිවිසුේ හයහා පවා 

රුපියලා මිලියන 853ක් ශ්රී ලංො යජයට ලැබිය යුතුව තිබුේා. ඒ 
කියන්ගන් තමුන්නාන්ගසේලා ආණ්ඩුව ලබා  න්නා අවසාථාග දී 
රුපියලා මිලියන 853ෙ හිඟ මුෙලක් තිබුේා. තමුන්නාන්ගසේලා 
ගිය අවුරුධීගධී ඔක්ගතෝබර් මාසගත අ දගතන් ගිවිසුමක් අත්සන් 

ෙයනවා, .වන්   ාර්ඩ් සමා ගමන් ශ්රී ලංො යජයට ලැබිය යුතු  
රුපියලා මිලියන 853න් රුපියලා මිලියන 255ෙ -රුපියලා ලක්ෂ්ඨ 
2,550ෙ-  මුෙලක් ෙපා හැරීමට.  රු ෙථානායෙතුමනි, ගමය 

අසාධායේ ගිවිසුමක්. නියමිත ්රමාේගයන් මුෙලා ලැබිලා නැහැ. 
හැබැි , එගසේ තිබියදී, ලැබිය යුතු මුෙලා ්රමාේගයනුත් රුපියලා 
ලක්ෂ්ඨ 2,550ක් වර්තමාන ආණ්ඩුව .වන්   ාර්ඩ් සමා ගමන් 

ගනොලැබිය යුතුි  කියා ෙපා හරිනවා. තමුන්නාන්ගසේ එවැනි 
මුෙලක් ෙපා හැරීමට රණයේයක්  ත්ගත් .ි  කියා මම ෙැන න්න 
ෙැමැතිි . 

 

ගු ුවන් විජයවර්)න ෙහතා  
(மாண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

 රු මන්ත්රීතුමනි, ගේ රණයේය  ත්ගත් මම ගනොගවි . ගේ 
ගිවිසුම .ති ෙයග න තිගබන්ගන් සී/ස යක්නා ආයක්ෂ්ඨෙ ලංො 
සමා මත් සමඟි . ගේ ොයේයට .ත්තටම මගේ සේබන්ධයක් 

නැහැ. මම ගේ  ැන සිය ද ගතොයතුරු ගසොයා බලා ඔබතුමාට ඒ 
අව ය ගතොයතුරු නවෙ ලබා දීමට ෙටයුතු ෙයන්නේ.  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු .මතිතුමා ඒ පිළිබඳ විසාතය ගසොයාග න  ිදිරිපත් ෙයි . 

 රු අනුය කුමාය දිසානායෙ මන්ත්රීතුමනි, අපි එතුමාට ඒ 
අවසාථාව ලබා ගෙමු.  

 
ගු අනුය දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 රු .මතිතුමනි, ඔබතුමා ෙැන් කි ව ොයේය හරි. ඔබතුමා 

ගනොගවි , ඒ ගිවිසුමට අත්සන් ෙග ේ. මම හිතනවා ඔබතුමා 
අත්සන් ෙග ේ නැහැ කියලා.  රු ෙථානායෙතුමනි, එතුමාට 
අත්සන් ෙයන්න බලයක් නැහැ. ගමතැනදී මතුවන ්ර ානය තමි  
ආණ්ඩුවට ලැබිය යුතු රුපියලා ලක්ෂ්ඨ 2,550ෙ මුෙල ෙපා හරිනවා 

නේ, ඒ රුපියලා ලක්ෂ්ඨ 2,550ෙ මුෙල .වන්   ාර්ඩ් සමා ම               
තු  පමේක් යඳා පවතින්ගන් නැහැ.  රු .මතිතුමනි, 
අනිවාර්යගයන්ම ගේ මුෙල ගේ ගිවිසුම සඳහා ොයෙ වූ ෙණ්ඩායේ 

ගවත ගබදී යනවා. ඒ නිසා ගේ පිළිබඳ පැහැදිලි වාර්තාවක් ගේ 
පාර්ලිගේන්තුවට ිදිරිපත් ෙයන්න කියා ඔබතුමාග න් ිලාලා 
සිනවනවා.  

873 874 

[ රු සුනිලා හඳුන්ගනත්ති මහතා] 
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වවාය ෙ)යසපථාන සුර  අනුබද්) සසුසැල් : 
ගුේා කෙකභාවය වර්)නය කිරීෙ 

மருத்துவ நிகலயங்களுடன் இகைந்த 

மருந்தகங்கள் : தர தமம்பாடு 
PHARMACIES AFFILIATED TO MEDICAL CENTRES: 

MAINTENANCE OF STANDARDS 
584/’26 

10.ගු බුද්කරක පිනයේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගස යය, ගපෝෂ්ඨේ හා ගධීය ය නවෙය අමාතයතුමාග න් .සූ 

්ර ානය - (2) : 

(අ) (i) නවෙයවරුන් සතු නවෙය මධයසාථාන තු  ඊට 
අනුබධීධ ඔසුසැලාවල .ති ඖෂ්ඨධ පිළිබඳව හා එම 
සාථානයන්හි ්රමිතිය පිළිබඳව පරීක්ෂ්ඨා කිරීමට 
යාන්්රේයක් තිගබ්ෙ  

 (ii) එගසේ නේ, අවසන් වයට එගලස සාථානීය 
පරීක්ෂ්ඨාවක් සිදුෙය .ති දිනය ෙවගර්ෙ   

 (iii) එහිදී ්රමිතිගයන් ගතොය සාථාන සඳහා නීතිය 
ක්රියාත්මෙ ෙය තිගබ්ෙ  

 (iv) එගසේ නේ, නීතිය ිදිරිගත වයෙෙරුවන් වූ 
නවෙයවරු සංයයාව ගෙොපමේෙ  

 යන්න එතුමා සඳහන් ෙයන්ගනහිෙ? 

(ආ) (i) නවෙය මධයසාථාන සතුව හා ඊට අනුබධීධව 
පවත්වාග න යන ඔසුසැලාවල ගුේාත්මෙභාවය 
වර්ධනය කිරීම සඳහා ක්රියා මාර්  ග න තිගබ්ෙ  

 (ii) එගසේ නේ, එම ක්රියා මාර්  ෙවගර්ෙ  

 යන්න එතුමා ගමම සභාවට ෙන්වන්ගනහිෙ? 

(.) ගනො එගසේ නේ, ඒ මන්ෙ? 

 

சுகாதாரம், தபாசகை மற்றும் சுததச மருத்துவ 

அகமச்சகரக் தகட்ட வினா: 

(அ) (i )  மருத்துவர்களுக்குச் தசாந்தமான மருத்துவ 

நிகலயங்களினுள் அதற்கு இகைந்ததான 

மருந்தகங்களில் உள்ள மருந்துகள் 

ததாடர்பாகவும் அவ்விடங்களின் தரம் 

ததாடர்பாகவும் பாிதசாதிப்பதற்கான தபாறி 

முகற ஒன்று உள்ளதா என்பகதயும்; 

 (ii )  ஆதமனில், இறுதியாக அத்தககய தளப் 

பாிதசாதகனதயான்று தமற்தகாள்ளப்பட்ட 

திகதி யாததன்பகதயும்; 

 (iii )  அதன்தபாது தரநியமங்களுக்குப் புறம்பான 

இடங்களின் நிமித்தம் சட்டம் அமுல்படுத்தப் 

பட்டுள்ளதா என்பகதயும்; 

 (iv )  ஆதமனில், சட்டத்தின் முன் குற்றவாளிகளாக்கப் 

பட்ட மருத்துவர்களின் எண்ைிக்கக எத்தகன 

தயன்பகதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(ஆ) (i )  மருத்துவ நிகலயங்களுக்குச் தசாந்தமாகவும், 

அவற்றுடன் இகைந்ததாகவும் தபைிவரப்படு 

கின்ற மருந்தகங்களின் தரத்திகன தமம்படுத்து 

வதற்காக நடவடிக்கக எடுக்கப்பட்டுள்ளதா 

என்பகதயும்; 

 (ii )  ஆதமனில், அந்நடவடிக்கககள் யாகவதயன் 

பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine: 

(a) Will he state- 

 (i) whether there is a mechanism to examine 
the medicine available in pharmacies 
affiliated to medical centres owned by 
doctors and also to examine the standard of 
the aforesaid places; 

 (ii) if so, the date on which such a site 
inspection was done the last time; 

 (iii) whether legal action has been taken in the 
aforesaid inspections against the places 
which were not up to the proper standard; 
and 

 (iv) if so, the number of doctors who were 
convicted under the law? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether action has been taken to enhance 
the quality of the pharmacies owned by and 
affiliated to these medical centres; and 

 (ii) if so, the aforesaid actions? 

(c) If not, why ? 

 

ගු (වවාය) යාජිත වසේනාය කන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித தசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

 රු ෙථානායෙතුමනි,  එම ්ර ානයට පිළිතුය ගමගසේය. 

(අ) (i) ඔ . 

 (ii) 2016.08.31. 

 (iii) නැත. ්රමිතිය පවත්වාග න යාමට උපගෙසා දී 
අවවාෙ ෙය .ත. 

 (iv) පැන ගනොනඟී. 

(ආ) (i) ඔ . 

 (ii) අව ය මාර්ග ෝපගධී  සෙසාෙය ඒවා පිළිබඳ 
නවෙය ආයතනවල ොර්ය මණ්ඩල ෙැනුවත් 
කිරීම. 

  එම මාර්ග ෝපගධී  ගයගුලාසි ගලස ්රො යට පත් 
කිරීමට ෙටයුතු කිරීම. 

  එම මාර්ග ෝපගධී  ගප ධී ලිෙ නවෙය ගසේවා 
නියාමන සභාග  ගවබ් අඩවිගත ප  කිරීම 
(www.phsrc.lk) 

  ගප ධී ලිෙ නවෙය මධයසාථානවල 
නවෙයවරුන් හා ොර්ය මණ්ඩලය සඳහා පුුණණු 
හා උපගධී නාත්මෙ වැඩසටහන් ක්රියාත්මෙ 
කිරීම. 

(.) පැන ගනොනඟී. 

 
ගු බුද්කරක පිනයේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 රු ෙථානායෙතුමනි, නවෙයවරුන් සතු නවෙය මධයසාථාන 
තු  තිගබන ඔසුසැලාවල වාගේම ගප ධී ලිෙ ඖෂ්ඨධ 
ගවග ඳසැලාවලත් ගසේවය ෙයන අති බුණතයයක් පිරිස නියමිත 

සුදුසුෙේ සහ ඖෂ්ඨධ ක්ගෂ්ඨේ්රය පිළිබඳව යේ ෙැනුමක් තිගබන අය 

875 876 



පාර්ලිගේන්තුව 

ගනොවන බව සතය ොයේයක්. ඒ අය ගසේවගයන් ගනයපීම -ිවත් 
කිරීම- ගෙගසේ ගවතත්, ඒ අය ගේ වුහය තු ට .තු ත් ෙය 
 ැනීමට අමාතයාං ය අයග න තිගබන ක්රියාමාර් ය ගමොෙක්ෙ 

කියලා ප මු වන අතුරු ්ර ානය විකරයට මම අහන්න ෙැමැතිි .  

 
ගු (වවාය) යාජිත වසේනාය කන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித தசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඒ අය ගේ වුහයට .තු ත් ෙය  න්න බැහැ. ඖෂ්ඨධග දීන් 
පුුණණු කිරීමට එෙ ක්රමයි  තිගබන්ගන්. අපට ඕනෑ විකරයට 

ඖෂ්ඨධග දීන් පුුණණු ෙයන්න බැහැ. ඖෂ්ඨධග දීන් ්රමාේය අඩු 
නිසා, නීතිය හරියට ක්රියාත්මෙ ෙග ොත් ලංොව පුයා තිගබන 
වි ාල ඔසුසැලා ්රමාේයක් වැසී යනවා. ඒ නිසා අපි ෙලාපනා 

ෙයලා අ දතින් රණන්දුවක්  ත්තා, යේ න යයෙ ඔසුසැලා 
 ේනාවක් -ෙහයක් විතය- තිගබනවා නේ, ඒ න යයට අව ය 
ඔසුසැලා ්රමාේය ගෙොච් යෙ -ගෙෙක්ෙ, තුනක්ෙ- කියලා රණන්දු 

ෙයලා, ඖෂ්ඨධග දීන් නැති ිතුරු ඒවා වසා ෙැමීමට ගහෝ ඒවා 
සේබන්ධගයන් යේ ක්රියා මාර් යක්  ැනීමට ඕනෑ කියලා. එගහම 
නැතුව, යේ දුෂ්ඨාෙය  ේමානයෙ තිගබන එෙම ඔසුසැල 
ඖෂ්ඨධග දිගයක් නැහැ කියලා වහලා ෙැේගමොත් මිනිසුන්ට 

හදිසියෙට ඖෂ්ඨධයක්  න්න තැනක් නැති ගවනවා. ගේ අර්බුෙයට 
අපි මුුණේපා තිගබනවා. ඒ නිසා තමි  අපි ෙැන් ඖෂ්ඨධග දීන් 
.තුළු සිය දම අය පුුණණු කිරීගේ ්රමාේය වැඩි ෙයලා 

තිගබන්ගන්. ඒවාගත ්රතිලල ලැගබන්න තව අවුරුදු ගෙෙ තුනක් 
යනවා.  

 
ගු බුද්කරක පිනයේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 රු .මතිතුමනි, මාගේ ගෙවන අතුරු ්ර ානය ගමයි .  

්රජා ඖෂ්ඨධග දීන්ගේ සං මය ගේ පිළිබඳව වරින් වය 
ඔබතුමාටත්, අමාතයාං ගත ගලාෙේතුමාටත් ලිපි ිදිරිපත් ෙයලා 
තිගබනවා. ගේ ්ර ානය අෙ දින නයාය ප්රයට .තු ත් වුණු නිසාෙ 

ගෙොගහේෙ ඒ අය මටත් ඒ ලියුේවල පිටපත් එවා තිගබනවා. බලප්ර 
යහිතව පවත්වා ග න යන නවෙය මධයසාථාන සේබන්ධව, 
ඖෂ්ඨධ ාලාවල පැවැත්මට හානි වන අන්ෙ මින් අකරෙ ව ගයන් 

ඖෂ්ඨධ  බඩා කිරීම වැ ැක්වීම හා ඖෂ්ඨධග දීන් ගනොමැතිව 
නවෙයවරුන් පවත්වා ග න යන ඖෂ්ඨධ ාලා සේබන්ධව නීතිය 
ක්රියාත්මෙ ෙයන ගලස ඒ අය ිලා් මක් ෙයනවා. විග ේෂ්ඨගයන්ම 

ඖෂ්ඨධග දීන් ගනොමැතිව නවෙයවරුන් පවත්වා ග න යන 
ඔසුසැලා වැට් ේවලදී හසු වුේාම අවවාෙ කිරීගමන් පමේක් අපට 
යථාර්ථවාදී ්රතිලලයක් බලාගපොගයොත්තු ගවන්න පුළුවන්ෙ,  රු 

.මතිතුමනි?  

 

ගු (වවාය) යාජිත වසේනාය කන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித தசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ප මුවන වටගතදී අපි එගහම ෙයනවා. වැට් ේ සඳහා අගේ 

වැට් ේ අං ගත සිනවන ගසේවෙයන් සංයයාව  මදි. ඒ නිසා මම 

ෙ මනාෙයේ ගසේවා ගෙපාර්තගේන්තුගවන් ිලා් මක් ෙයලා 
තිගබනවා, අපි ිලාලා තිගබන ්රමාේය අපට බඳවා  න්න ගෙන්න 
කියලා, ලංොව වටා තිගබන ඔසුසැලා වැට් ම සඳහා. අපි ලබන 
23 වන ො ලංොග  ජාතිෙ ඖෂ්ඨධ ්රතිපත්තිය ක්රියාත්මෙ 

ෙයනවා. ඒ යටගත් ප මුවන වයට මිල නියාමනය ෙයනවා. ඒ 
අනුව ඒ අය නියමිත මිලට ඖෂ්ඨධ ලබා ගෙනවාෙ කියලා පරීක්ෂ්ඨා 
ෙයන්න ගවනවා. මා ිලා් මක් ෙයලා තිගබනවා, ගේ පිරිස වැඩි 

ෙයන්නට. ඊට පසාගසේ ඒ සිය ද ඔසු සැලා පරීක්ෂ්ඨාවට ලක් ෙයන්න 
ෙටයුතු ෙයනවා. 

ගු බුද්කරක පිනයේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 රු ෙථානායෙතුමනි, මගේ තුන්වන අතුරු ්ර ානය ගමයි .  

ගේ සේබන්ධගයන් පැවැති පනතට වඩා  ක්තිමත් පනත් 

ගෙටුේපතක් ග න ඒමට ෙටයුතු සේපාෙනය ෙය තිබියදී, 
නවෙයවරුන් පිරිසෙගේ ගහෝ ෙණ්ඩායමෙ බලපෑම මත ඒ 
පනත් ගෙටුේපත නතය ෙය තිගබනවාෙ, එය, ගේ ඖෂ්ඨධ  ාලාවල 
්රමිතිය පිළිබඳ, ඖෂ්ඨධග දින් පිළිබඳ ොයේා යටපත් වීමට 

ගහේතුවක් බවට පත් ගවලා තිගබනවාෙ?   

 
ගු (වවාය) යාජිත වසේනාය කන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித தசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ොගේවත් බලපෑමෙට ගනොගවි . පනත් ගෙටුේපත 

ග ගනන්න පුළුවන්. නමුත් ක්රියාත්මෙ ෙයන්ගන් ගෙගසේෙ? 

ලංොග  තිගබන ගප ධී ලිෙ ඔසු සැලා ්රමාේයට අව ය ඖෂ්ඨධ 

්රමාේය නැතුව තිබියදී, අපි නිෂ්ඨාපාෙනය ෙයන්ගන්ත් නැත්නේ, 

පනතක් මඟින් ගමය අනිවාර්ය ෙයනවාය කියලා ඒ අයට 

කි ගවොත්, එතැනදී නීතිය ක්රියාත්මෙ ෙයන්ගන් ගෙොගහොමෙ? 

ඒවා වහන්න ගිගයොත් යග  වි ාල අර්බුෙයක් .ති වනවා. 

සාමානය මනුෂ්ඨයයකුට ඖෂ්ඨධයක් ලබා  ැනීමට ගනොහැකි වනවා. 

ගමය ්රාගයෝගිෙ ්ර ානයක්. නිෙේ ගබොරුවට පනත් ගෙටුේපත් 

pass ෙයලා වැඩක් නැහැ, ඒ පනත ක්රියාත්මෙ ෙයන්ගන් 

නැත්නේ.  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ාන අංෙ 22 -744/'26- (2),  රු බිමලා යත්නායෙ මහතා. 

 
ගු බිෙල් ය කනායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු ෙථානායෙතුමනි, මා එම ්ර ානය අහනවා. 

 
ගු නිවයනෂ්ඨන් වපවර්යා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிதராஷன் தபதரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

 රු ෙථානායෙතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතිෙ ්රතිපත්ති 

හා ආර්ථිෙ ෙටයුතු අමාතයතුමා ගවනුගවන් මා එම ්ර ානයට 

පිළිතුය දීම සඳහා සති ගෙෙක් ෙලා ිලාලා සිනවනවා. 

 
ප්රශ්පනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිප ක කිරීෙ  නිවයනග කයන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ාන අංෙ 22 -827/'26- (2),  රු සුනිලා හඳුන්ගනත්ති 

මහතා. 

 
ගු සුනිල් හඳුන්වන කින ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 රු ෙථානායෙතුමනි, මා එම ්ර ානය අහනවා. 

877 878 
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ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon. Lakshman Kiriella) 
On behalf of the Minister of Public Enterprise 

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

ප්රශ්පනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිප ක කිරීෙ  නිවයනග කයන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිගේන්තුග  සාථාවය නිගයෝ  23 (2) යටගත් ්ර ාන.  

 රු ඩේලසා ගධීවානන්ො මන්ත්රීතුමා.  

 

වපෞද්ගලිකව ාැනුම් දීවෙන් ඇසූ ප්රශ්පනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
I 

 
වුර කම්කුවන්  නිවාස ලබා දීෙ 

ததாட்டத் ததாழிலாளர்களுக்கு வீடுகள் வழங்குதல் 
PROVISION OF HOUSES FOR ESTATE WORKERS . 

 
 

ගු ඩග්ලසප වද්වානන්ාා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் ததவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்கதள, மகலநாட்டு புதிய 

கிராமங்கள், உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் மற்றும் சமுதாய 

அபிவிருத்தி அகமச்சர் தகௌரவ பழனி திகாம்பரம் அவர்க 

ளிடம் எனது தகள்விகயக் தகட்க அனுமதித்ததற்கு 

உங்களுக்கு நன்றி கூறுகின்தறன்.  

2014ஆம் ஆண்டின் வரவு தசலவுத் திட்ட தயாசகனக்கு 

அகமவாகத் ததாட்டத் ததாழிலாளர்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் 

வீடுககள அகமக்கும் திட்டத்தின்கீழ், களுத்துகற 

மாவட்டத்தில் அகலவத்கத-தடல்சித் ததாட்டத்தின் 

தலன்ஸ்தகப் பிாிவிலும் ததனியாய பகுதியிலும் வீடுககள 

அகமக்கதவன 2014ஆம் ஆண்டு ஒக்தராபர் மாதம் 23ஆம் 

திகதி அன்கறய தபருந்ததாட்டத்துகற அகமச்சரும் இன்கறய 

திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் ததாழில்பயிற்சி அகமச்சருமான 

தகௌரவ மஹிந்த சமரசிங்ஹ அவர்களால் தவகு தகாலா 

கலமாக அடிக்கல் நாட்டப்பட்டதாகவும் அத்திட்டத்திற்கு 

அகமய இதுவகர அந்த மக்களுக்கு எவ்வித வீடுகளும் 

கட்டிக்தகாடுக்கப்படவில்கல என்றும் ததாியவருகின்றது. ஒரு 

வீடு 12 இலட்சம் ரூபாய் தசலவில் நிர்மாைிக்கப்படுதமன 

அன்கறய நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசகபயினால் அறிவிக்கப் 

பட்டிருந்த நிகலயிதலதய அந்த அடிக்கல் நாட்டு நிகழ்வு 

இடம்தபற்றதாகவும் களுத்துகற மாவட்டத்தில் தமாகமதியா 

ததாட்டம், அஷ்க்தவலி ததாட்டம், தஹதிகல ததாட்டம் 

தபான்றவற்றிலும் இத்திட்டத்தின்கீழ் வீடுகள் அகமக்கப் 

படுதமனக் கூறப்பட்டதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் 

ததாிவிக்கின்றனர். அப்பகுதி ததாட்ட மக்கள் நீண்ட 

காலமாகதவ திருத்தங்கள் ஏதும் தமற்தகாள்ளப்படாத மிகவும் 

பகழகம வாய்ந்த 'லயன்' அகறகளில் பல்தவறு சிரமங்களுக்கு 

மத்தியிலும் தங்களது குடியிருப்புக்கள் எந்த தநரமும் உகடந்து 

விழலாதமன்ற அச்சத்துடனும் வாழ்ந்து வருகின்றனர். எனதவ 

இம்மக்களது வீடகமப்புத் திட்டங்கள் ததாடர்பில் நாம் முக்கிய 

அவதானம் தசலுத்த தவண்டியுள்ளது. அந்த வககயில் 

பின்வரும் வினாக்ககள நான் விடுக்க விரும்புகின்தறன். 

தமற்படி ஐம்பதாயிரம் வீட்டுத் திட்டமானது தற்தபாது 

தங்களது அகமச்சின்கீழ் முன்தனடுக்கப்படுகின்றதா? 

அப்படியாயின் தமற்படி ததாட்டத் ததாழிலாளர்களுக்கு 

இத்திட்டத்தின் கீழ் வீடுகள் வழங்கப்படுமா?  

இத்திட்டம் முன்தனடுக்கப்படாவிட்டால், தமற்படி ததாட் 

டத்ததாழிலாளர்களின் வீட்டுப் பிரச்சிகனககளத் தீர்ப்பது 

ததாடர்பில் தங்களது அகமச்சு ஏததனும் திட்டங்ககளக் 

தகாண்டுள்ளதா? 

தமற்படி எனது தகள்விகளுக்கு தகளரவ அகமச்சர் 

அவர்கள் பதில் கூறுவாதரன எதிர்பார்க்கின்தறன்.  

 

ගු පලනි දිගම්බයම් ෙහතා (කඳුය  නව ගම්ොන   
යටිතල පහසුකම් හා ප්රජා සෝවර්)න අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு பழனி திகம்பரம் - மகலநாட்டு புதிய கிராமங்கள், 

உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் மற்றும் சமுதாய அபிவிருத்தி 

அகமச்சர்) 

(The Hon. PalanyThigambaram - Minister of Hill Country 
New Villages, Infrastructure and Community Development) 
2014ஆம் ஆண்டு ஒக்தராபர் மாதம் 23ஆம் திகதி 

களுத்துகற தடல்சித் பகுதியில் அப்தபாகதய தபருந்ததாட்ட 

ககத்ததாழில் அகமச்சாின் தகலகமயில் முன்தனடுக்கப்பட்ட 

தாகக் கூறப்படும் வீடகமப்புத் திட்டத்துடன் தற்தபாது நான் 

தபாறுப்தபற்றுள்ள அகமச்சுக்கு எவ்வித ததாடர்பும் இல்கல. 

இதற்கான பதிகல தபருந்ததாட்ட ககத்ததாழில் அகமச்சாிட 

மிருந்தத தபறதவண்டும் என்பகத இந்தச் சகபயில் 

சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்தறன்.  

தமலும், 2014ஆம் ஆண்டு வரவு தசலவுத் திட்டத்தின் 

தபாது தகௌரவ டக்ளஸ் ததவானந்தாவும் நானும் இகைந் 

திருந்த அரசாங்கம் ஐம்பதாயிரம் வீடகமப்புத் திட்டம் ஒன்கற 

தபருந்ததாட்ட மக்களுக்தகன அறிவித்தது உண்கமதய. 

ஆனால், அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடு ததாடர்பில் ததளிவில்கல. 

நான் அறிந்தமட்டில் அப்படிதயாரு வீடகமப்புத் திட்டம் அங்கு 

தசயற்படுத்தப்படவில்கல. ஆனாலும் இப்தபாது தமதகு 

ஜனாதிபதி அவர்களினதும் மாண்புமிகு பிரதமர் 

அவர்களினதும் தகலகமயிலான நல்லாட்சி அரசாங்கம் 

தபருந்ததாட்ட மக்களுக்கு 7 தபாோ்ச் காைியுடன்கூடிய தனி 

வீட்டுத்திட்டத்கதச் தசயற்படுத்த நிதியும் பூரை ஒத்துகழப்பும் 

வழங்கி வருகின்றததன்பகத மகிழ்ச்சியுடன் ததாிவித்துக் 

தகாள்கின்தறன்.  

எனது அகமச்சின் வீடகமப்புத் திட்டத்தில் நுவதரலியா, 

பதுகள, கண்டி, மாத்தகள, இரத்தினபுாி, தககாகல, காலி 

ஆகிய மாவட்டங்களுடன் தற்தபாது களுத்துகற மாவட்டமும் 

உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. தற்தபாகதக்கு களுத்துகற 

மாவட்டத்தில் தமாஹமதியா ததாட்டத்தில் 25 வீடுகளும் 

தஹதிகல ததாட்டத்தில் 13 வீடுகளும் தகாவின்ன 

ததாட்டத்தில் 26 வீடுகளும் நிர்மாைிக்கப்பட்டு வருகின்றன. 

இவ்வருட இறுதிக்குள் இவ்வீடுகள் மக்களிடம் ககயளிக் 

கப்படும். அதுமாத்திரமன்றி, 'லயன்' வீடுககள இல்லா 

ததாழித்து, தனி வீடுகளில் தபருந்ததாட்ட மக்ககள 

வாழகவக்க தவண்டுதமன்ற தநாக்கத்தில் மகலயக மக்கள் 

வாழும் பகுதிகளில் பல தகடககளத் தாண்டி முழுமூச்சுடன் 

879 880 



පාර්ලිගේන්තුව 

வீடகமப்புத் திட்டத்கத நான் முன்தனடுத்து வருகின்தறன். 

அதன் பயனாக அடுத்த வருடத்தில் மகலயக மக்களுக்கு 

பத்தாயிரம் வீடுககளப் தபற்றுக்தகாடுக்க நல்லாட்சி 

அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது. அதன்மூலம் மக்களின் வீட்டுப் 

பிரச்சிகனக்கு தீர்வு வழங்கப்படுதமன்பகதத்  ததாிவித்துக் 

தகாள்கின்தறன்.  

மகலயக மக்களின் பிரச்சிகன ததாடர்பில் இந்த உயாிய 

சகபயில் காிசகனயுடன் தகள்வி எழுப்பிய தகௌரவ 

உறுப்பினாோ் டக்ளஸ் ததவானந்தா அவர்களுக்கு மகலயக 

மக்கள் சார்பில் நன்றிகயத் ததாிவித்துக் தகாள்கின்தறன். 

 
II 
 

දිවි නැගුෙ සෝවර්)න නිල)ාරින් බඳවා ගැනීෙ සඳහා 

ූව  තයග විභාගවතදී අවප්ක්ෂ්ඨකයන්  සිදු ූව 
අසා)ායේය 

திவிதநகும அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் 

ஆட்தசர்ப்புக்கான திறந்த தபாட்டிப் பாீட்கசயில் 

அதபட்சகர்களுக்கு ஏற்பட்ட அநீதி  
INJUSTICE CAUSED TO CANDIDATES AT THE COMPETITIVE 

EXAMINATION FOR RECRUITMENT OF DIVINEGUMA 
DEVELOPMENT OFFICERS  

 

ගු අනුය දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
 රු ෙථානායෙතුමනි, ගමම ්රො ය කිරීමට අවසාථාව ලබා 

දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ගබගහවින්ම සාතුතිවන්ත ගවනවා.  

සමාජ සවිබල  ැන්වීේ හා සුබසාධන අමාතයාං යට අයත් දිවි 

නැගුම සංවර්ධන ගෙපාර්තගේන්තුව ගවත, දිවි නැගුම සංවර්ධන 
නිලධාරි iii වන ගරේණිගත  නිලධාරින් බඳවා  ැනීම සඳහා වූ 
විවිත තය  විභා යට ිලා දේ ෙය සුදුසුෙේ සපුයන ලෙ එගහත් 

විභා ය ලිවීමට ගනොහැකි වූ අයට සිදු වූ අසාධායේය පිළිබඳව 
තමි  මම  රු .මතිතුමාගේ අවධානය ගයොමු ෙයවන්ගන්.  

 පසු ගිය 28වන ි රු දින  සමාජ සවිබල  ැන්වීේ හා සුභසාධන 
අමාතයාං යට අයත් දිවි නැ සම සංවර්ධන ගෙපාර්තගේන්තුව ගවත  

iii වන ගරේණිගත දිවි නැගුම සංවර්ධන නිලධාරින්  බඳවා  ැනීම 
සඳහා දීප වයාේත විවිත තය  විභා යක් පැවැත්වුවා. එම විවිත 
තය  විභා යට අො   ැස  නිග ෙනය 2026.02.24 වන දින දිවි 

නැ සම සංවර්ධන ගෙපාර්තගේන්තුග  අධයක්ෂ්ඨ ජනයාලා විසින් 
්රසිධීධ ෙයනු ලැබුවා.  

ගමම විවිත තය  විභා යට ිලා දේ කිරීම සඳහා අධයාපන 

සුදුසුෙේ ගලස සිංහල/ගෙම / ිංග්රීසි භාෂ්ඨාව,  ණිතය සහ තවත් 
විෂ්ඨයයන් 02ෙට සේමාන සාමාර්ථ සහිතව එෙ වය විෂ්ඨයයන් 06ක් 
අ.ගපො.ස.(සා.ගප ) විභා ය සමත් විය යුතු අතය, අ.ගපො.ස. (උ. 

ගප ) විභා ගයන් එක් විෂ්ඨයක් සමත්ව තිබිය යුතු බවට අො  
 ැස  නිග ෙනගත ගෙොන්ගධීසි තිබුේා.  

 රු ෙථානායෙතුමනි, ගේ සඳහා බඳවා  න්න අධයාපන 

සුදුසුෙේ ගලස තිබුගණ් අ.ගපො.ස. (සා. ගප ) සේමාන හතයක් 
සහිතව විෂ්ඨයයන් 06ක් සහ උසසා ගප  එෙ විෂ්ඨයක් සමත් වීමි . 
ගේ සුදුසුෙම  ත්ගතොත් අගේ යග   අ .ගපො.ස. (සා. ගප ) සේමාන 
හතයක් සහිතව විෂ්ඨයයන් 06ක් සහ උසසා ගප  එෙ විෂ්ඨයක් සමත් 

ෙරුවන් වි ාල ්රමාේයක් ි න්නවා. [බාධා කිරීමක්] ඔ ,  ණිතය, 

සිංහල, ිංග්රීසි සමත් අය. තවෙ ගමම විවිත තය  විභා ගත සෑම 
ිලා දේෙරුවකුම රුපියලා 500ෙ මුෙලක් දිවි නැගුම සංවර්ධන 
ගෙපාර්තගේන්තුග  ගිණුමට බැය ෙ  යුතුි . ඒෙ සාමානය 
ගෙයක්. ඒ වාගේ විභා යක් තිගබනවා නේ ඒ සඳහා මුෙලක් අය 

ෙයනවා. ඒගක් ්ර ානයක් නැහැ. අො  විභා ය පැවැත්වීම සඳහා 
ශ්රී ජයවර්ධනපුය වි ාවවිෙයාලය ගවත දිවි නැ සම සංවර්ධන 
ගෙපාර්තගේන්තුව විසින් භාය දී තිබුණු අතය,  ෙැනට අපට වාර්තා 

ගවලා තිගබන ෙරුණු අනුව දිවි න පුයා 2,05,000ෙට ආසන්න 
ිලා දේෙරුවන් වි ාල පිරිසක් ගමම විභා ය සඳහා ිලා දේ ෙය 
තිබුණු බව පසු ගිය ො මාධය විසින් අනාවයේය ෙය තිබුේා.  

සුදුසුෙේ සපුයා තිබූ විභා  ිලා දේෙරුවන් වි ාල 
්රමාේයෙට පසු ගිය 28 වැනි දින විභා ය සඳහා ගපනී සිටීමට 
අවසාථාව ගනොලැී  අසාධායේයට ලක් වූ බවෙ, අසාධායේයට 

ලක් වූවන් එකී මාධයය ගවත අනාවයේය ෙය තිබුේා. තවෙ, 
ගෙම  මාධයගයන් විභා ය ිලා දේ ෙයන ලෙ ගබො ගහෝ 
අගේක්ෂ්ඨෙි න් ගවත සිංහල මාධයගයන් විභා  ්රග   ප්ර නිකුත් 
ෙය තිබුේා. ඒ වාගේම  සිංහල මාධයගයන් විභා ය ිලා දේ 

ෙයන ලෙ ෙරුවන්ට ගෙම  මාධයගයන් ්රග   ප්ර නිකුත් ෙය 
තිබුේා. ගමම ෙරුණුවලට අමතයව විභා  ්රග   ප්රගත නම, 
ජාතිෙ හැඳුනුේපත් අංෙය වි ාල ගලස වැරැදියට සඳහන් ගවලා 

තිබුේා. සමහය අයගේ නම වැරැදිි .  

ජාතිෙ හැඳුනුේපගත් තිගබන නම ගනොගවි , ්රග   ප්රගත 
තිබුගණ්. ජාතිෙ හැඳුනුේපගත් අංෙය ගනොගවි , ්රග   ප්රගත 

ජාතිෙ හැඳුනුේපත් අංෙය හැනවයට සඳහන්ගවලා තිබුගණ්. ගේ 
වාගේ  ැට ද  ේනාවෙට ඔවුන් මුුණේ දුන්නා. ගමම විභා ය 
දිසාත්රික්ෙ 25ෙ පැවැත්වීමට ෙටයුතු ගයොො තිබූ අතය, 

ිලා දේෙරුවන් ගවත ඔවුන්ගේ පහසුව සඳහා ආසන්නම විභා  
මධයසාථානයට ගයොමු ෙයන බවට  ැස  නිග ෙනගත අො  න ය 
අංෙ සඳහන් ෙය තිබුේත්,  විභා  අගේක්ෂ්ඨෙි න් ගබොගහෝ 

ගෙගනකුට ඒ ආසන්නම මධයසාථානය ලැබුගණ්ත් නැහැ. ගමොෙෙ, 
ඒග ොලාලන් අො  න ය අංෙය ොලා තිබුේාට එතැනත් 
පටලවලා තිබුේා. ගමම විභා ය සැේතැේබර් මස 28 වැනි දින 
පවත්වන බවට ශ්රී ජයවර්ධනපුය වි ාවවිෙයාලගත ගලායොකරොරි 

විසින් 2026 සැේතැේබර් මාසගත 04 වැනි දින සති අන්ත පුවත් 
පත් කීපයෙ අො  ෙැන්වීම ප  ෙය තිබුේා.  

 රු ෙථානායෙතුමනි, සැේතැේබර් මාසගත 04 වැනිො 

කි වා, ගේ විභා ය තිගබන්ගන් සැේතැේබර් 28 වැනිොි  කියලා. 
විභා ය සඳහා සති ගෙෙෙ ොලයක් ්රමාේවත්. ඒ පිළිබඳව 
්ර ානයක් නැහැ. ්රග   ප්රයක් ගනොලැබුණු අය 

www.external.sjp.ac.lk ගවබ් අඩවියට පිවිගසන ගලසට ෙන්වා 
තිබුේා. ඒ වාගේම  ගතොයතුරු විමසීම සඳහා දුයෙථන අංෙ 
ගෙෙක් සඳහන් ෙය තිබුේා. එම නිග ෙනය ප  ෙග ේ 

සැේතැේබර් මාසගත 04 වැනිොි . හැබැි , එම නිග ෙනයට අනුව 
 ැට ද පවතින අයට එම  ැට ද නියාෙයේය ෙය  ැනීමට 
අවසාථාව ලබා දුන්ගන් සැේතැේබර් මාසගත 24 වැනිො  ිඳලා 28 
වැනිො ෙක්වාි . සැේතැේබර් 04 වැනිො පත්තගර් ෙැන්වීම ෙමනවා, 

 ැට ද තිගබනවා නේ ිදිරිපත් ෙයන්න කියලා. හැබැි ,  ැට ද 
ිදිරිපත් ෙයන්න අවසාථාව ලබා ගෙන්ගන් සැේතැේබර් මාස ගත 
24 වැනිො සිට 28 වැනිො ෙක්වාි . එම ොලය තු   සිකුයාො දිනය 

නිවාඩු දිනයක් වූ බව ඔබතුමා ෙන්නවා,  රු එසා.ී . දිසානායෙ 
.මතිතුමනි. සැේතැේබර් මාසගත 28 වැනිො විභා ය 
පැවැත්ගවනවා. ඒ අනුව දින තුනෙටත් අඩු ොලයක් තමි   ැට ද 

නියාෙයේය ෙය  ැනීම සඳහා අවසාථාව ලබා දුන්ගන්,  රු 
ෙථානායෙතුමනි. ගමම ගහේතුව මත දිවි ගන් ඈත ප ාත්වල සිනව 
විභා  ිලා දේෙරුවන් ගබො ගහෝ ගෙගනකුට තම  ැට ද 

නියාෙයේය ෙය  ැනීම සඳහා ශ්රී ජයවර්ධනපුය වි ාවවිෙයාලය 

881 882 

[ රු ඩේලසා ගධීවානන්ො මහතා] 
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ගවත පැමිණීමට සිදු වුේා. එගහත්  ැට ද නියාෙයේය ෙය 

 ැනීමට ගනොහැකි වූ අය ගමන්ම ඒ සඳහා පැමිණීමට ගනොහැකි වූ 
වි ාල පිරිසක්ෙ ඒ අතය සිනවයා. සුදුසුෙේ තිබියදීත් ඔවුන්ට පසු ගිය 
28 වැනි දින විභා යට සඳහා ගපනී සිටීමට අවසාථාව අහිමි වීම 
නිසා ඔවුන් වි ාල   ගලස අසාධායේයට ලක් වුේා. ඒග ොලාලන්ට 

සුදුසුෙේ තිබුේා. නමුත් ශ්රී ජයවර්ධනපුය වි ාවවිෙයාලය විභා ය 
පැවැත්වීම සඳහා  න්නා ලෙ ක්රියාමාර් වල දුබලතාවන් ගහේතු 
ගෙොටග න වි ාල ්රමාේයෙට විභා යට ලියන්න බැරි වුේා.  

ඒෙ ඔබතුමාගේ සිජු මැදිහත්වීමක් ගනොගවි ,  රු එසා.ී . 
දිසානායෙ .මතිතුමනි. නමුත් ශ්රී ජයවර්ධනපුය වි ාවවිෙයාලය එය 
නිවැරැදි පරිදි  ෙ මනාෙයේය ෙය  ැනීමට අසමත් වූ  ැට දව 

තමි  ගමතැන ගපන්නුේ ෙයලා තිගබන්ගන්. ගමම තත්ත්වය තු  
පැනනඟින පහත  ැට දවලට .මතිතුමා පිළිතුරු ගෙනවා .තැි  
කියා මා බලාගපොගයොත්තු ගවනවා. 

1. ගමම විභා ය සඳහා ගෙොපමේ පිරිසක් අයදුේ ෙයනු 
ලැබුග ෙ? 

2. ගමතයේ වි ාල පිරිසක් අයදුේ ෙයන ලෙ දීපවයාේත 
විභා යක් පැවැත්වීම විභා  ගෙපාර්තගේන්තුව මඟින් 
ගනොෙග ේ .ි ? 

 විභා  ගෙපාර්තගේන්තුගවන් ෙග ොත් සාමානයගයන් ඒ 
සඳහා වැඩි ොලයක් ිලාලි . එච් ය තමි  ගවන්න 
පුළුවන්. හැබැි , විභා  ගෙපාර්තගේන්තුව විසින් පවත්වන 
විභා යක් ගෙගයහි තමි  අගේ යග  ජනතාව තු  තවමත් 
වි ාවාසයක් පවතින්ගන්. පසු ගිය ොලගත ගපොඩි අවුලා 
නවෙක් සිධීධ වුේා. නමුත්, තවමත් විභා  ගෙපාර්තගේන්තුව 
ගෙගයහි  අගේ යග  ෙරුවන් තු ත්, ගපොදු ජනතාව තු ත් 
වි ාවාසයක් තිගබනවා. 

3. විභා යට අො ව ගමතයේ  ැට ද සහ ත තත්ත්වයක් .ති 
වූගත මන්ෙ? 

4.  ැට ද විසඳීම සඳහා ්රමාේවත් ොලයක් දුන්ගන් නැත්ගත් 
.ි ? 

5. සැේතැේබර් 28වැනි දින ගෙොපමේ පිරිසක් විභා යට 
ගපනී සිනවයාෙ? 

6. විභා  දිනගත විභා යට ගපනී සිනව අයට පැනනැ සණු 
 ැට ද ගවනුගවන් ගෙනු ලබන සහනය කුමක්ෙ? 

 ඒ වාගේම එදින විභා යට ගපනී සිටීමට ගනොහැකි වුණු 
අයට ගෙනු ලබන සහනයන් ගමොනවාෙ? එෙ විභා යක් 
පවත්වලා, තවත් විභා යක් පවත්වන්ගන් ගෙොගහොමෙ 
කියන  ැට දව ගමතැන තිගබනවා. නමුත්, ඔබතුමන්ලා ඒ 
සඳහා ලබාගෙන සහනය ගමොෙක්ෙ? 

7. ්රග   ප්ර ගනොලැී ම ආදී  ැට ද ගහේතුගවන් විභා යට 
ගපනී සිටීමට ගනොහැකිව අසාධායේයට ලක් වූවන්ට ඒ 
සහනය ලබා ගෙන්න ෙටයුතු ෙයන්ගන් ගෙොගහොමෙ? 

 රු ෙථානායෙතුමනි, ගේ සඳහා සුදුසුෙම විකරයට තිබුගණ් 
අ.ගපො.ස. (සා. ගප ) සේමාන හතයක් සහිතව විෂ්ඨයයන් 06ක් සහ 

උසසා ගප  එෙ විෂ්ඨයක් සමත් වීමි .  ගේ ගෙස බැ දවාම ගේ 
සඳහා ිලා දේ ප්ර වි ාල ්රමාේයක් එන්න පුළුවන් කියලා 
ෙැගනනවා. එවැනි ිලා දේ ප්ර වි ාල ්රමාේයක් සහිත විභා යක් 

ශ්රී ජයවර්ධනපුය වි ාවවිෙයාලගයන් පැවැත්වීමට ිඩෙඩ සහ 
හැකියාව ගනොමැති බවත්, - වි ාවවිෙයාලය .තුග ේ ගනොගවි  
විභා ය පවත්වන්ගන් - එම විභා ය ෙ මනාෙයේය 
ෙය ැනීගේදී  ැට ද මතුවීගේ ිඩෙඩ .ති බවත් ගපගනනවා. 

ගමොෙෙ, බාහිය උපාකරය සඳහා පවත්වන විභා ගතදී 22,000ෙට 
අවසාථාව ගෙන්න අමාරුි  කියලා ඊගත කි වා ගන්. 22,000ක් 
සඳහා විභා යක් පැවැත්වීම අමාරු නේ,- 

 

ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නැහැ. 90,000ි . 

ගු අනුය දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔ , 90,000ක්. [බාධා කිරීමක්] මම අමතය ෙරුේක්  ැනි  ඒ 

කි ග .  රු ෙථානායෙතුමනි, එගහම එගක් 250,000ෙට 
විභා යක් පවත්වන්න ගෙොගහොමත්ම අමාරුි .  රු .මතිතුමනි, 
ඔබතුමා ගමවැනි රණයේයක්  ත්ගත් .ි  කියන ෙරුේ පිළිබඳව 
ඔබතුමාග න් ෙැන න්න ෙැමැතිි . 

 

ගු එසප.බී. දිසානායක ෙහතා (සොජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසා)න අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் 

நலன்புாி அகமச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
 රු ෙථානායෙතුමනි,  රු අනුය දිසානායෙ මන්ත්රීතුමාගේ 

ප මුවැනි ්ර ාන යට අො  පිළිතුගර් සංයයා ගලායන ෙැන් හරියටම 
කියන්න ගපොඩි අපහසුතාවක් තිගබනවා. 

 

ගු අනුය දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අයදුේ ප්ර කීයක් ලැී  තිබුේාෙ? 
 

ගු එසප.බී. දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඔ , හරියටම කියන්න අපහසුි . ගමොෙෙ, ඒ සංයයා ගලායන 

වි ාවවිෙයාලගයන්  න්න ඕනෑ. ඊ ඟට, 28වැනි දින කී ගෙගනක් 
විභා යට ගපනී සිනවයාෙ කියන ොයේය මට ආසන්න ව ගයන් 
කියන්න පුළුවන්. හැබැි , ගේ ්ර ාන ගෙෙට හරියටම පිළිතුරු 
පසුව ලබාගෙන්නේ. ඒ ්ර ාන ගෙෙ එගලස තිබියදී   ිතිරි ඒවාට 
උත්තය ගෙන්න මට පුළුවන්. ඔබතුමා ඒෙට එෙඟි ෙ? 

 

ගු අනුය දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒෙ ඔබතුමා කියන්න.  
 

ගු එසප.බී. දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඔ , ඒෙ මම ඔබතුමාට කියනවා. 
 

ගු අනුය දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
අයදුේ ප්ර ොපු  මි  විභා ය ලියනවා ගන්.  අයදුේ ප්ර 

ිදිරිපත් ෙ ත් ගමම  ැට ද නිසා විභා යට ගපනී සිටීමට 
ගනොහැකි වූ සංයයාව ඒගෙන් ගපන්නුේ ෙයනවා.  ඒ නිසා එම 
්ර ාන ගෙෙට අො  සංයයා වැෙ ත්.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු .මතිතුමා ඒ සංයයා  පසුව  ලබා ගෙනවාෙ, නැත්නේ  - 
 

ගු එසප.බී. දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඒ ්ර ාන ගෙෙට පිළිතුරු මම පසුව කියන්නේ,  රු 

ෙථානායෙතුමනි. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගහොඳි . 

883 884 



පාර්ලිගේන්තුව 

ගු එසප.බී. දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

 රු ෙථානායෙතුමනි,  රු මන්ත්රීතුමා කි වා වාගේ 
.ත්තටම ගේ විභා ය සඳහා  287,000ක් පමේ ිලා දේ ප්ර 
ලැබිලා තිබුේා. ඒ වාගේම ිලා දේ ප්ර 45,000 - 50,000 අතය 

්රමාේයක් ්රතික්ගෂ්ඨේප ගවලා ඒ අයට විභා යට ලියන්න 
බැරිගවලා තිගබනවා. ගේෙට ොයේා කිහිපයක් තිගබනවා. ඒවා 
මම පසුව කියන්නේ.  

ප මුවැනි ොයේය තමි , ''ගේ විභා ය ශ්රී ජයවර්ධනපුය 
වි ාවවිෙයාලයට පවත්වන්න දුන්ගන් .ි '' කියන එෙ. ගේ  ැන 
විභා  ගෙපාර්තගේන්තුගවන් ගතොයතුරු විමසුවාම, ගේ විභා ය 
විභා  ගෙපාර්තගේන්තුව මඟින් පවත්වන්න අවුරුදු එෙහමායෙ 
විතය ොලයක් යන බව ෙැන ත්තා,  රු ෙථානායෙතුමනි. දුගී 
දුේපත්ෙම නැති කිරීගේ වයාපායය වතුෙයගත සහ උතුරු 
නැ ගඟනහිය ක්රියාත්මෙ ගනොවීම පිළිබඳ ොයේය LLRC 
වාර්තාගවන් සහ ජාතයන්තය මානව හිමිෙේ ගෙොමිෂ්ඨන් සභාගවන් 
ිදිරිපත් ෙ  සමහය වාර්තාවලිනුත් මතු ෙයලා තිගබනවා. ඒ නිසා 
ගේ ගසේවෙයන් ික්මනින් බඳවා  ැනීගේ අව යතාව අපට මතු 
වුේා. 

තව ොයේයක් තිගබනවා,  රු මන්ත්රීතුමනි.  රු 
ෙථානායෙතුමනි, ගලෝෙගත අගනක් හැම යටෙම වාගේ ගේ 
ආොයයට විභා  ෙටයුතු පැවැත්වීමට අගේ වි ාවවිෙයාලවලට 
අවසාථාව ගෙනවා. එගහම දුන්නාම වි ාවවිෙයාලගත අවසාන 
වසගර්, -තුන්වැනි වසගර්-  මි න් ගේ සඳහා සේබන්ධ ෙය 
 න්නවා. ගමවැනි විභා යෙට රුපියලා මිලියන 200ක් විතය 
වියෙේ ගවනවා. ගේ මුෙලා ගේ  මි න්ට අමතය ආොයමක් හැනවයට 
ගෙනවා. .ත්තටම රුපියලා 5,000ෙ වැනි මහගපො  
ශිෂ්ඨයත්වගයන් ජීවත් වන ෙරුගවකුට, ගේ ොලය තු  රුපියලා 
5,000ෙ, 6,000ෙ, 7,000ෙ අමතය ආොයමක් ලබා  න්න 
පුළුවන්. ඒෙ වි ාවවිෙයාල ෙරුවන්ට ෙයන ගහොඳ ගෙයක්. 
.ත්තටම ගේ ොර්යගතදී ඔබතුමා කියන විකරයට, ''ගමච් ය 
ගෙොගහොමෙ ෙයන්ගන්'' කියන අයෝගයෝ  සහ  ැට ද සහ ත 
තත්ත්වයන් තිගබනවා. හැබැි , ශ්රී ජයවර්ධනපුය වි ාවවිෙයාලය 
ගේෙ භාය  ත්තා, ''අපට ගෙන්න, ගේෙ අපි ෙයන්නේ'' කියලා. 
එගහම වුේත්, ගේ විභා ගතදී   ැට දොරී තත්ත්වයන් මතු 
ගවන්න ෙරුණු කිහිපයක් තිබුේා,  රු ෙථානායෙතුමනි.  

ප මුවැනි ගධී තමි ,  රු මන්ත්රීතුමනි, ගමගතක් ොලයක් 
අගේ යග  එක්වයක්  ණිතය විෂ්ඨය අසමත් වූ සිසුන්ට නැවතත් 
විභා යට ගපනී සිට  ණිතය විෂ්ඨය සමත් වීමට ිඩ ලබා දුන්නා. 
උොහයේයක් හැනවයට කි ගවොත්, අගපොස (සාමානය ගප ) 
විභා ගතදී එෙ  මගයකුට ''ඒ'' සාමර්ථ අටක් තිගබනවා. ඒ 
 මයාට සිංහල භාෂ්ඨාවට ''එසා'' සාමර්ථයකුි  තිගබන්ගන්. ඒ  මයා 
ඊ ඟ වතාග  සිංහල භාෂ්ඨාව ්ර ාන ප්රයට පිළිතුරු සපයා  ඒෙටත් 
''ඒ'' සාමර්ථයක්  න්නවා. නමුත්, ඒ  මයාට ගේ විභා යට 
ිලා දේ ෙයන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්] ප මුවැනි වතාග  ''ඒ'' 
සාමර්ථ අටක්  ත්ත  මයාට,  සිංහල භාෂ්ඨාවට ''එසා'' සාමර්ථයක් 
තිගබන්ගන්.  ඒ  මයා නැවතත් සිංහල භාෂ්ඨා ්ර ාන ප්රයට ලියලා 
ඒෙටත් ''ඒ'' සාමර්ථයක්  න්නවා. ෙැන් ගේ  මයාගේ සිය ද 
විෂ්ඨයයන්ට ''ඒ'' සාමර්ථ තිගබනවා. හැබැි , ඒ  මයාට ගේ 
විභා යට application ෙමන්න බැහැ. ගේෙ යාජය ගසේවා 
ගෙොමිෂ්ඨන් සභාගවන් පනවන ලෙ අ දත් නීතියක්. [බාධා කිරීමක්] 

 

ගු අනුය දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 රු ෙථානායෙතුමනි, ෙරුවන්ගේ ්ර ානය වැෙ ත් නිසාි  

කියන්ගන්. සාමානයගයන්, විභා යෙට අයදුේ පත් ෙැඳවන 
ගෙොට, ''ගෙවතාවෙට ගනොවැඩි අවසාථාවෙදී'' කියන එෙ .තු ත් 
ෙයනවා.  

ගු එසප.බී. දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ඒෙ ගේ වතාග  තිබුගණ් නැහැ ගන්. 
 

ගු අනුය දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒෙ තමි . ඒ අයදුේ ප්රගත ්ර ානයක් තිගබනවා. 
සාමානයගයන් අවසාථා ගෙෙෙදී සාමානය ගප  විභා ය සමත්වීම 

අධයාපන ගෙපාර්තගේන්තුවත් පිළිග න තිගබනවා. 

 

ගු එසප.බී. දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ඒෙ තමි  මම ගේ කියන්ගන්. 
 

ගු අනුය දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

උසසා ගප ටත් පිළිග න තිගබනවා. එම නිසා ගෙවතාවෙදී 
ලබා  ත් සුදුසුෙේ පිළි න්නට තිබුේා. 

 

ගු එසප.බී. දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ඔ . නමුත් ගමවය ඒ සඳහා යාජය ගසේවා ගෙොමිෂ්ඨන් සභාගවන් 
අවසය දුන්ගන් නැහැ. ඒ අවසයය දුන්ගන් නැහැ.  රු 

ෙථානායෙතුමනි, නමුත්  මි  පුරුධීෙට, පසුව  ණිතයට 
සේමානය ලබා  ත්තා. ඒ විකරයට එෙ විෂ්ඨයක් සඳහා ගෙගවනි වය 
සේමානය ලබා  ත්ත  මි  හිනවයා. ාඒා සාමාර්ථ හතක් අටක් 

තිගබන සමහය  මි න්ට Mathematics වලට තිගබන්ගන් ාඑසාා 
එෙක් නේ  ඒ  මි  පසුව ඒ සුදුසුෙම සපුයා  න්නවා. ඒ වාගේ 
අයත් ගේ විභා ය සඳහා application ෙැේමා. Application ොලා ඒ 

 මයා කියනවා, ාගේ සඳහා නියමානුූලලව ලියන්නට මට 
සුදුසුෙේ තිගබනවා. නමුත් මගේ application එෙ reject  ගවලාා 
කියලා.  

 රු ෙථානායෙතුමනි, ඒ වාගේම ගමතැනදී තවත් බයපත  
්ර ානයක් .ති වුේා. ගේෙ  ැස  ෙ   මන් ගේ සඳහා 
ගනොගයකුත් මුද්රේාලවලින් සහ ගපොත් විකුේන ෙඩවලින් ගේ 
ිලා දේ ප්රය අච්ු   ැුණවා. අපි  ැස  ප්රගත ප  ෙය තිගබන 

application එෙ යනවන්-පත්තයවලි  හැම එෙෙම- සිංහල, ගෙම  
සහ ිංග්රීසි කියන භාෂ්ඨා තුගනන්ම ලියලා තිබුේා ගේ ිලා දේ 
ප්රයත් සමඟ ඔබගේ සාමානය ගප  සහ උසසා ගප  විභා ගත 

්රතිලල සහතිෙවල පිටපත් අමුේන්න කියලා. නමුත් 
ෙඩවලාවලින් මුද්රේය ෙ  ිලා දේ ප්රගත ුණඟාක් අය ගේ 
ගෙොන්ගධීසිය මුද්රේය ෙග ේ නැහැ.  මි  ෙගඩන් ිලා දේ ප්රය 

අයග න පුයවලා එ වා. නමුත් ගේ සහතිෙවල පිටපත් .මුණුග  
නැහැ. ඒ විකරයට එවපු ිලා දේ ප්ර 30,000ක් පමේ reject ගවලා 
තිගබනවා.  රු ෙථානායෙතුමනි, එම නිසා මම  රු අනුය 

දිසානායෙ මන්ත්රීතුමාට ගේ ොයේය සඳහන් ෙයන්න ෙැමැතිි . 
අපි ගහට නැත්නේ අනිධීො පත්තයගත ෙැන්වීමක් ොනවා, සුදුසුෙේ 
තිබිලා සහතිෙවල පිටපත් එ ග  නැති අයට, ඒ බව අපිට 

ෙන්වන්න කියලා. ඒ වාගේම සුදුසුෙේ තිගබනවා, සියලාල 
සේූරර්ේි   නමුත් විභා ය ලියන්නට බැරි වුණු අයටත්,  ඒ බව 
අපට ෙන්වන්න කියලා. සහතිෙවල පිටපත් .මුණුග  නැති අය 
නේ 30,000ක් පමේ ින්නවා. ඔබතුමා හිතන විකරයටත්, මම 

හිතන විකරයටත් අමතයව තවත් 7,000ක් 8,000ක් පමේ ින්න 
පුළුවන්. අපි ෙයන්නට යන්ගන් මාස 3ක් .තු ත තව විභා යක් 
තියලා ගේ අයට ඒ අවසාථාව ලබා ගෙන්නි .  
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ගු අනුය දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 රු අමාතයතුමා, ෙැන් එෙ විභා යක් තියලා අවසන්. නියමිත 
පුයේපාඩු සංයයාවක් තිගබන විට ගේ විභා ගයන් ඒ පුයේපාඩු 
සංයයාවට ගතෝයා  න්න ගවනවා. එතගෙොට විභා  ගෙෙක් 

ගවනවා, ්ර ාන ප්ර ගෙෙක් ගවනවා.  
 

ගු එසප.බී. දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගමගහම ෙයන්නට පුළුවන්. අපි ගමගහම හිතමු.  න්ගන් 
4,000 නේ එි න් සියයට 25ක් ගෙනවා නැවත පවත්වන විභා ය 
සඳහා. 

 

ගු අනුය දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අපි හිතමු ිලා දේ ප්ර 200,000ක් ලැබුේා කියලා. 25,000ෙට 

ලියන්නට බැරි වුේා නේ ඒ කියන්ගන් හතගයන් එෙක්. ඒ අනුව 
බඳවා  ැනීේවලින් හතගයන් එෙක්  ගවන් ෙයන්නට ඕනෑ 
අ දගතන් විභා ය තියන අයට.  

 

ගු එසප.බී. දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

අන්න හරි. 
 

ගු අනුය දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එවැනි සාධායේයක් ෙයනවා නේ ්ර ානයක් නැහැ. එගහම 
ෙයන්න. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මී ඟට, ්රධාන ෙටයුතු. 

 

විශ්පවවිායාල (සෝවශ්න)න) පන ක වකම්ම්පත 
பல்ககலக்கழகங்கள் (திருத்தம்) சட்டமூலம் 

UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL 
 

වා වන වය කියවීවම් නිවයනගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

[ූර.භා. 22.39] 
 

ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා (උසසප අ)යාපන හා 

ෙහාොර්ග අොතයුරො සහ පාර්ලිවම්න්ුරවේ  
සභානායකුරො) 
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற்றும் 

தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப 

முதல்வரும்) 

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

I move,  
  

 "That the Bill  be now read a Second time." 

 රු ෙථානායෙතුමනි, ගමය ිතාම වැෙ ත් පනත් 
ගෙටුේපතක්. වි ාවවිෙයාලවල ගසේවය ෙයන අනධයයන 

ගසේවෙයන්ගේ සංයයාව - non-academic staff එෙ - 23,207ක් 
පමේ ගවනවා.  දීර්ඝ ොලයක් තිසාගසේ ඔවුන් ගේ වි ාවවිෙයාලවල 
ගසේවය ෙයමින් සිනවනවා. ඒ අය ොලයක් තිසාගසේ ගේ ිලා් ම 
ෙ ා. ඔවුන් විරාම යන වයස අවුරුදු 57ි . අවුරුදු 57 ිවය වුේාට 
පසුව ගසේවගත ින්න නේ අවුරුධීෙක් පාසා ඔවුන් ිලා දේ ප්ර 
ෙමන්න ඕනෑ. අෙ ගමම පනත් සංග ෝධනගයන් අප ෙයන්ගන් ඒ 
අයත් යග  සිනවන අනිකුත් යාජය ගසේවෙයන්ගේ ම ටමටම 
ග නැත්, ඔවුන්ගේ විරාම යාගේ වයසත් අවුරුදු 57 සිට 60 ෙක්වා 
දීර්ඝ කිරීමි . වි ාවවිෙයාලවල ගසේවය ෙයන අනධයයන 
ගසේවෙයන් අවුරුදු 20ක්, 25ක් තිසාගසේ ගේ ිලා් ම ෙය තිබුේා. 
නමුත්, පසු ගිය යජගයන්වත් ඊට ෙලින් තිබුණු යජගයන්වත් ඊට 
කිසිම ොයෙත්වයක් ලැබුගණ් නැහැ. අෙ ගමම පනත් ගෙටුේපත 
සේමත වුේාට පසුව වි ාවවිෙයාලවල ගසේවය ෙයන අනධයයන 
ගසේවෙයන් 23,207ෙගේ විරාම යාගේ වයස අවුරුදු 60 ෙක්වා 
දීර්ඝ ගවනවා.  රු ෙථානායෙතුමනි, මම ගෙනවගයන් ගේ  ැන 
පැහැදිලි ෙයන්නේ, for the sake of  Hansard.  

ශ්රී ලංොග  සමසාත වි ාවවිෙයාල පධීධතිය තු  ගසේවය ෙයනු 

ලබන 23,207ක් පමේ වන සිය දම අනධයයන ගසේවෙයන්ට 

බලපාන, 2978 අංෙ 26 ෙයන වි ාවවිෙයාල පනගතහි, අනධයයන 

ගසේවෙයන් විරාම  ැනීම සේබන්ධගයන් වන අංෙ 75 ෙයන 

ව න්තිය සංග ෝධනය කිරීම පිණිස ගමම   ගයෝජනාව  රු 

පාර්ලිගේන්තුවට ි දිරිපත් ෙයනු ලැබ .ත. 

වි ාවවිෙයාල පනගත් විකරවිධාන ්රොයව වි ාවවිෙයාල ගසේවගත 

නියුතු ගසේවෙගයකු තම වයස අවුරුදු 57 සේූරර්ේ වූ පසු ගසේවා 

දිගුවක් ලබා ැනීමට අගේක්ෂ්ඨා ෙයන්ගන් නේ ෙැනට පවතින 

විකරවිධාන ්රොයව ඒ සඳහා ූරර්වගයන් අයදුේ ෙ  යුතුව .ත. ඒ 

අනුව වි ාවවිෙයාලවල පාලන අකරොරිය මඟින් ගසේවා අව යතාව 

සලො බලා වයස අවුරුදු 57න් ඔබ්බට ගසේවා දිගුවක් වාර්ෂිෙව 

ලබා දීමට ක්රියා කිරීමට සිදුව .ත. එගසේ වුවෙ, යාජය ගසේවගත 

ගමම තත්ත්වය වර්තමානගතදී ගවනසා වී .ත. ඒ අනුව යාජය 

ගසේවගත සිය දම ගසේවෙයන්හට සාවකීය අයෝමතය පරිදි  විරාම 

 ැන්වීගේ වයස  අවුරුදු 60 ෙක්වා අයණ්ඩව යජගත ගසේවගත 

නියත වීමට අවසාථාව සැලසී .ත. 

ගමම වය්රසාෙය වි ාවවිෙයාලවල ගසේවය ෙයනු ලබන 

ගසේවෙයන්ටෙ ලබා ගෙන ගලස වි ාවවිෙයාල ගසේවෙයන් සහ 

විත්රණය සමිති අවුරුදු 25ක් වැනි දීර්ඝ ොලයෙ සිට ිලා් ේ ෙයනු 

ලබි . එගමන්ම යාජය අං ගත ගසේවය ෙයන සිය දම ගසේවෙයන්ට 

සම තත්ත්වගත ගසේවා වුහයක් ලබාදිය යුතුය යන්න යජගතෙ 

්රතිපත්තිය ග . ඒ අනුව වි ාවවිෙයාවල ගසේවය ෙයන 

ගසේවෙයන්හට වයස අවුරුදු 60 ෙක්වා - විරාම යෑගේ වයස ෙක්වා 

- නැවත ිලා් මකින් ගතොයව සාවකීය අයෝමතය පරිදි අයණ්ඩව 

ගසේවය කිරීමට ගමම සංග ෝධනය අනුව අවසාථාව සැලගසනු .ත. 

තවෙ, වි ාවවිෙයාල පනතට ිදිරිපත් ෙයනු ලබන ගමම නව 

සංග ෝධනගත සාවභාවය අනුව ිදිරිගතදී යජගත ගසේවෙයන්ගේ 

විරාම  ැනීගේ වයගසේ කිසියේ ගවනසක් සිදුවුවගහොත් එම 

ගවනසාෙේෙ නියායාසගයන්ම වි ාවවිෙයාලවල ගසේවෙයන්ට අො  

ෙය  ැනීමට හැකියාව ලැගබනු .ත.  

ඒ පරිධීගෙන් වි ාවවිෙයාල පනතට සංග ෝධන ිදිරිපත් ෙය 

තිගබනවා. 
 
ප්රශ්පනය සභාිමමුඛ කයන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
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පාර්ලිගේන්තුව 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මී ඟට,  රු සිව ක්ති ආනන්ෙන් මහතා.  

Order, please! ගේ අවසාථාග දී  රු නිගයෝජය ොයෙ 
සභාපතිතුමා මූලාසනයට පැමිගේනවා .ති. 

 
අනුරුව ගු කථානායකුරො මූලාසනවයන් ඉව ක වුවයන්, 

නිවයනජය කායක සභාපිනුරො [ගු වසල්වම් අවඩක්කලනාාන්  
ෙහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலதவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  

[மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்]  தகலகம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගු නිවයනජය කායක සභාපිනුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகளரவ உறுப்பினர் அவர்கதள, நீங்கள் உங்களுகடய 

உகரகய ஆரம்பியுங்கள்! 

 
[மு.ப. 11.43] 

 

ගු සිවශ්ක්ින ආනන්ාන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
தகளரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கதள, 

பல்ககலக்கழகங்கள் ( திருத்தம்)  சட்டமூலம் ததாடர்பான 

இன்கறய விவாதத்திதல கலந்துதகாண்டு சில விடயங்ககளக் 

குறிப்பிடலாம் என்று நிகனக்கின்தறன். குறிப்பாக, வவுனியா 

வளாகத்கத வன்னிப் பல்ககலக்கழகமாகத் தரம் உயர்த்துவது 

ததாடர்பாகவும் அதற்கான தபளதிக, நிதி வளங்ககளப் 

தபற்றுக்தகாள்வது ததாடர்பாகவும் அங்கிருக்கக்கூடிய 

புத்திஜீவிகள், தபாதுமக்கள், நலன்விரும்பிகள் உட்படப் 

பலரும் நீண்ட காலமாக என்னிடம்  தகாாிக்கக விடுத்து 

வருகின்றார்கள். அது முழுகமயாக நிகறதவற்றப்படவில்கல. 

ஆகதவ, வவுனியா வளாகத்கத வன்னிப் பல்ககலக்கழகமாகத் 

தரமுயர்த்துவது ததாடர்பில் சில விடயங்ககள இங்தக 

முன்கவக்கலாதமன்று நிகனக்கின்தறன்.  

1990களில் அதிகாித்துவந்த உயர் கல்வித் ததகவககளப் 

பூர்த்தி தசய்வதற்காக மாகாைங்கள் ததாறும் 09 இகைந்த 

பல்ககலக்கழகக் கல்லூாிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டதபாது, வட 

மாகாை இகைந்த பல்ககலக்கழகக் கல்லூாி 1991இல் 

யாழ்ப்பாைப் பல்ககலக்கழகத்துடன் இகைந்ததாக 

ஆரம்பிக்கப்பட்டது. பின்னர், அரசினால் சில இகைந்த 

பல்ககலக்கழகக் கல்லூாிகள் ஒன்றிகைக்கப்பட்டு, 1996இல் 

ரஜரட்ட, சப்ரகமுவ, ததன்கிழக்கு ஆகிய 

பல்ககலக்கழகங்களும் 1997இல் வயம்ப பல்ககலக்கழகமும் 

ததசிய பல்ககலக்கழகங்களாகத் தரமுயர்த்தப்பட்டன. 

1997இல் வவுனியா மற்றும் திருதகாைமகல இகைந்த 

பல்ககலக்கழகக் கல்லூாிகள் வளாகங்களாகத் தரமுயர்த்தப் 

பட்டு, இன்றுவகர யாழ்ப்பாைம் மற்றும் கிழக்குப் 

பல்ககலக்கழகத்துடன் இகைந்த வளாகங்களாகதவ இயங்கி 

வருகின்றன. எனினும், 1997இலிருந்து வவுனியா வளாக 

மாைவர்கள், ஊழியர்கள், வளாக நலன் விரும்பிகள், 

உள்ளூர்ப் பிரமுகர்கள், அரசியல்வாதிகள் மற்றும் 

தபாதுமக்கள் பிரதிநிதிகள் ஆகிதயார் ததாடர்ச்சியாகப் 

பல்ககலக்கழக மானியங்கள் ஆகைக்குழுவிடமும் 

உயர்கல்வி அகமச்சிடமும் தமதகு ஜனாதிபதி அவர்களிடமும் 

வவுனியா வளாகத்கதப் பல்ககலக்கழகமாகத் தரமுயர்த்தக் 

தகாாி, சாத்வீகமான ததாடர் தபாராட்டங்ககள முன்தனடுத்து 

வந்திருக்கின்றார்கள். அப்தபாததல்லாம், அவர்களது 

நியாயமான தகாாிக்கககள் ஏற்றுக்தகாள்ளப்படுவதாகவும் 

அகவ பாிசீலிக்கப்பட்டு நடவடிக்கக எடுக்கப்படுதமன 

உறுதிதமாழிகள் வழங்கப்பட்டும் வந்துள்ளன. எனினும், 

துரதிருஷ்டமாக அகவ எகவயும் இன்றுவகர நகடமுகறப் 

படுத்தப்படவில்கல என்பது தவதகனக்குாிய விடயமாகும்.  

எனினும், தகளரவ உயர் கல்வி இராஜாங்க அகமச்சர் 

தமாஹான் லால் கிதரரு அவர்கள், வவுனியா வளாகப் புதிய 

மாைவர் விடுதியிகன 22.11.2015 அன்று வளாக நிரந்தர 

அகமவிடமான பம்கபமடுவில் திறந்துகவத்து உகரயாற்றும் 

தபாது, வவுனியா வளாகத்திகனப் பல்ககலக்கழகமாகத் 

தரமுயர்த்ததவண்டும் என்ற நீண்ட காலக் தகாாிக்ககயிகனத் 

தான் ஏற்றுக்தகாள்வதாகவும் அது ததாடர்பான தசயல்திட்ட 

தயாசகனகய முன்கவக்குமாறும் அதகனத் 

தரமுயர்த்துவதற்குத் ததகவயான நடவடிக்ககககளத் தான் 

முன்தனடுப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார். அதகனத் ததாடர்ந்து 

தசயல்திட்ட தயாசகன தயாாித்தல் ததாடர்பான விடயங்கள் 

முன்தனடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.  

வன்னித் ததர்தல் மாவட்டமானது வவுனியா, மன்னார் 

மற்றும் முல்கலத்தீவு மாவட்டங்ககள உள்ளடக்கியுள்ள 

துடன், தமாத்தமாக ஐந்து இலட்சத்துக்கும் தமற்பட்ட 

சனத்ததாககப் பரம்பகலயும் தகாண்டுள்ளது. வன்னி 

மாவட்டமானது, 30 வருடங்களாக யுத்தம் மற்றும் இயற்ககச் 

சீற்றங்களால் பாதிக்கப்பட்டு வந்தாலும், இறுதிக்கட்ட யுத்த 

நடவடிக்கககளால் மிகவும் கடுகமயாகப் பாதிக்கப்பட்ட 

தாகும். இங்குள்ள மக்கள் தபரும்பாலும் மிகக் கடுகமயாகப் 

பாதிப்புக்குள்ளான நிகலகமயில் இருப்பதால், தற்தபாது சகல 

வளங்களிலும் மீளகமப்பு, புனரகமப்பு, புனர்வாழ்வு என 

பல்தவறு நடவடிக்கககளின் ததகவகள் அங்கு அவசியமாகும்.  

மனிதவள தமம்பாடு என்பது மிகவும் கவனிக்கப்படவும் 

வலியுறுத்தப்படவும் தவண்டியததான்றாகதவ கைிக்கப்படு 

கின்றது. இத்தககய ததகவககள நிகறதவற்றுவதற்கு 

பல்ககலக்கழகதமான்றின் ததகவ அதிகம் உைரப்படுகிறது . 

பல்ககலக்கழகதமான்றினூடாக மனிதவள அபிவிருத்தியும் 

பிரததச அபிவிருத்தியும் நாட்டின் அபிவிருத்திக்குப் பங்களிப்பு 

வழங்க முடியுமாதலால், வவுனியா வளாகத்கத முழுகம 

தபற்ற ஒரு பல்ககலக்கழகமாக உடனடியாகத் தரமுயர்த்த  

தவண்டுதமன்று வலியுறுத்துகின்தறன். தமலும், வவுனியா 

வளாகத்தின் நிரந்தர அகமவிடமான பம்கமமடுவில் 

தசயலாற்றுவதற்தகன ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 160 ஏக்கர் 

காைியில் ததகவயான தபளதிக மற்றும் ஆளைி வளங்கள் 

கடந்த 30 வருட கால தபார் சூழ்நிகலகளால் வளர்ச்சியகடய 

முடியாத நிகலயிலுள்ளன. அவற்றுக்கான துாித நடவடிக்ககத் 

திட்டங்கள் எகவயும் ஆரம்பிக்கப்படவில்கல என்பகதச் 

சுட்டிக்காட்டுவததாடு, தபளதிக வளங்ககள ஏற்படுத்து 

வதற்குத் ததகவயான நிதி வசதிககள அரசாங்கம் ஒதுக்கீடு 

தசய்து உடனடியாக அதற்கான நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட 
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தவண்டுதமன்றும் வலியுறுத்துகின்தறன். இதுததாடர்பாக 

தகளரவ உயர் கல்வி அகமச்சர், தகளரவ உயர் கல்வி 

இராஜாங்க அகமச்சர், உயர் கல்வி அகமச்சு மற்றும் 

பல்ககலக்கழக மானியங்கள் ஆகைக்குழு ஆகியன 

ஒன்றிகைந்து உாிய நடவடிக்ககககள விகரவாக 

தமற்தகாள்ள தவண்டுதமன்று இவ்வுயாிய சகபயில் தகட்டுக் 

தகாள்கின்தறன்.  

வவுனியா வளாகத்திற்கு அவசியமான தபளதிக 

வளங்ககள ஏற்படுத்துவதற்காக 2014ஆம் ஆண்டு 

முன்கவக்கப்பட்ட பின்வரும் தசயற்றிட்ட முன்தமாழிவுகள் 

ததசிய திட்டமிடல் சகபயால் திகறதசாிக்குப் பாிந்துகரக்கப் 

பட்டதபாதும் இன்றுவகர நிதி ஒதுக்கீடுகள் அரச 

நிதியிலிருந்து ஒதுக்கப்படவில்கல. இரு மாடிகள் தகாண்ட 

கட்டிடத்ததாகுதிக்கான மதிப்பீடு 333 மில்லியன் ரூபாய்; 1000 

பார்கவயாளர்கள் அமரக்கூடிய மண்டபம் 198 மில்லியன் 

ரூபாய்;  மூன்று மாடிகள் தகாண்ட நூலகக் கட்டிடத் ததாகுதி 

250 மில்லியன் ரூபாய்; மூன்று மாடிகள் தகாண்ட ஊழியர்கள் 

தங்குமிட கட்டிடத்ததாகுதி 178 மில்லியன் ரூபாய்; மூன்று 

மாடிகள் தகாண்ட தகவல் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்பக் 

கட்டிடத் ததாகுதி 167 மில்லியன் ரூபாய் என்றவாறு 

அப்தபாகதய முன்தமாழிவுகள் காைப்பட்டன. 

தற்தபாது பிரதயாக விஞ்ஞானம் மற்றும் வியாபாரக் 

கற்கககள் ஆகிய இரண்டு பீடங்களினாலும் நடத்தப்பட்டு 

வரும் 8 பட்டப்படிப்பு பாடதநறிகளில் சுமார் 800 உள்ளக 

மாைவர்கள் கல்வி கற்று வருகின்றனர். வவுனியா வளாகத்தில் 

கல்விசார் மற்றும் கல்விசாரா ஊழியர்கள் தமாத்தம் 154 தபர் 

கடகமயாற்றி வருகின்றனர். புதிய கல்வியாண்டு 2015/16 

முதல் வவுனியா வளாகத்தில் ததாழில்நுட்பப் பாடங்களின்கீழ் 

புதிய பட்டப்படிப்பு பாடதநறி ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளதுடன், 

அதன்மூலம் மூன்றாவது புதிய ததாழில்நுட்பப் பீடத்திகன 

ஆரம்பிக்கவும் நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. 

வியாபாரக் கற்கககள் பீடத்திற்காக புதிய கட்டிடத்ததாகுதி 

ஒன்றிகன அகமப்பதற்காக 895 மில்லியன் ரூபாய்க்கான 

தசயற்றிட்ட முன்தமாழிதவான்றும் பல்ககலக்கழக 

மானியங்கள் ஆகைக்குழுவினூடாக உயர் கல்வி அகமச்சின் 

அனுமதிக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது.  

உயர் கல்வி அகமச்சினால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள 

பல்ககலக்கழகப் பிரததசங்ககள நகரமயமாக்கல் மூலம் 

பல்ககலக்கழகங்களுக்கும் தபாதுமக்களுக்குமிகடயிலான 

நல்லுறகவ வளர்ப்பதனூடாக அபிவிருத்தித் திட்டங்ககள 

முன்தனடுப்பதற்கான தசயற்றிட்ட முன்தமாழிவுகள் வவுனியா 

வளாகத்தினால் ஏற்தகனதவ சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. 

இவற்றுக்குப் பல்தவறு சிறிய மற்றும் நடுத்தர தசயற்றிட்ட 

முன்தமாழிவுகளினூடாக 4,500 மில்லியன் ரூபாய் தகாாிக்கக 

யாக முன்கவக்கப்பட்டுள்ளன. அத்துடன், வவுனியா 

வளாகத்தின் 25ஆவது வருட பூர்த்திகய இவ்வருடம் நவம்பர் 

மாதம் தகாண்டாடுவதற்கான ஏற்பாடுககளச் தசய்து 

வருகின்ற அதததவகளயில், மனிதவள மற்றும் தபளதிக 

வளங்களின் பற்றாக்குகற காரைமாக உயர் கல்வி நிறுவகம் 

எனும் அந்தஸ்திகனப் தபைிவருவதில் பல சிரமங்ககள 

எதிர்தநாக்கி வருகின்றது என்பகதயும் சுட்டிக்காட்ட 

விரும்புகிதறன்.   

உலகமயமாக்கல் மற்றும் பல்தவறு துகறகளினதும் துாித 

அபிவிருத்தி வளர்ச்சிப் பாகதயில் பயைிப்பதற்கும் வன்னி 

மாவட்ட மக்களின் அபிலாகசககளப் பூர்த்தி தசய்யவுதமன 

வவுனியா வளாகத்திகனப் பல்ககலக்கழகமாகத் தரமுயர்த்த 

தவண்தமன வலியுறுத்துகின்தறன். வவுனியா வளாகம் 

25ஆவது வருட பூர்த்திகயக் தகாண்டாடும் இச்சந்தர்ப்பத்தில் 

இவ்வருடத்தில் அதகன வன்னிப் பல்ககலக்கழகமாக 

தரமுயர்த்துவதன்மூலம் வன்னி மாவட்ட மக்களின் நீண்டகால 

அபிலாகசககளப் பூர்த்திதசய்து, நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் 

அதிகாரப் பரவலாக்கலின் நன்கமகய வன்னி மாவட்ட 

மூவின மக்களும் தபற்றுக்தகாள்வதற்கு இச்சந்தர்ப்பத்திகனப் 

பயன்படுத்திக்தகாள்ளுமாறு அரசாங்கத்திடம் தகட்டுக்தகாள் 

கிதறன். 

தகளரவ அகமச்சர் அவர்கதள, நீண்டகாலமாக மூவின 

மக்களும் வாழ்கின்ற எங்களுகடய மாவட்டத்தில் இந்தக் 

தகாாிக்கக விடுக்கப்பட்டுக் தகாண்டிருக்கின்றது . இதகன 

நீங்கள் கவனத்தில் எடுத்து இதகன வன்னிப் பல்ககலக் 

கழகமாகத் தரமுயர்த்துவதற்குத் ததகவயான சகல நிதி 

ஆதாரங்ககளயும் ஏகனய விடயங்ககளயும் தசய்து தரும்படி 

அங்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற மக்கள், புத்திஜீவிகள், அரசியல் 

பிரமுகர்கள் சார்பாக உங்களிடம்  தகாாிக்கக விடுக்கின்தறன்.  

இவற்றுக்கு அப்பால், இன்னும் சில முக்கியமான 

விடயங்ககளயும் இச்சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பிட நிகனக் 

கின்தறன். அநுராதபுரம் சிகறச்சாகலயிதல அரசியல் 

ககதிகள் 2வது நாளாக உண்ைாவிரதமிருந்து வருகிறார்கள். 

அவர்கள் தங்களுகடய விடுதகல ததாடர்பாகப் பல 

தடகவகள் இந்த உண்ைாவிரதத்கத தமற்தகாண்டிருந் 

தார்கள். இவர்களுக்கு வாக்குறுதிகள் தகாடுக்கப்படுவதும் 

மீண்டும் அகவ மீறப்படுகின்ற நிகலகமயும்தான் ததாடாோ்ந்து 

தகாண்டிருக்கின்றது. இந்த விடயம் ததாடர்பாக 

அரசாங்கத்தால் உாிய நடவடிக்கககள் எடுக்கப்படவில்கல. 

அவர்கள் ஒரு வழக்கிலிருந்து நீதிமன்றத்தால் விடுவிக்கப் 

பட்டாலும் இன்னுதமாரு நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் வழக்குத் 

ததாடரப்படுகின்றது. தமலும், இந்த வழக்குகள் வட மாகாைம் 

தவிர்ந்த ஏகனய மாட்டங்களில்  நகடதபறுவதால் தமாழி 

ாீதியான பிரச்சிகனகள் இருக்கின்றன.  

இப்படிப் பல்தவறுபட்ட பிரச்சிகனககளப் பற்றிய 

தகாாிக்ககககள முன்கவத்து அவர்கள் உண்ைாவிரதம் 

இருக்கிறார்கள். நீண்டகாலம் சிகறயிதல வாடுகின்ற இந்த 

அரசியல் ககதிகளின் உண்ைாவிரதத்கத நீங்கள் ஒரு 

முடிவுக்குக் தகாண்டுவரதவண்டும். இந்த அரசாங்கம் ஓர் 

உண்கமயான நல்லிைக்கத்கத அல்லது நம்பிக்கககயக் 

கட்டிதயழுப்ப நிகனத்தால் இந்த அரசியல் ககதிகள் 

எல்தலாருக்கும் நிபந்தகனயின்றிப் தபாதுமன்னிப்பு வழங்கி 

விடுதகல தசய்யதவண்டும் என்பகதத் ததாடர்ச்சியாக 

நாங்கள் வலியுறுத்தி வருகின்தறாம்.  நல்லிைக்கமும் 

நம்பிக்ககயும் அரசாங்கத்தின் தரப்பிலிருந்து வரதவண்டும். 

அகதச் தசய்வதனூடாகத்தான் இந்த நம்பிக்கககயயும் 

நல்லிைக்கத்கதயும் கட்டிதயழுப்ப முடியும். தவறுமதன ஒரு 

தரப்பால் மட்டும் இதகன ஏற்படுத்த முடியாது. இதததபான்று 

இன்னும் பல்தவறுபட்ட பிரச்சிகனகள்!  

நாங்கள் கடந்த வாரம் முல்கலத்தீவு மாவட்டத்தில் 

புதுக்குடியிருப்பு, ஒட்டுசுட்டான், ககரதுகறப்பற்று தபான்ற 

பிரததசங்களின் ஒருங்கிகைப்புக் குழுக் கூட்டங்களுக்குச் 

தசன்றிருந்ததபாது, பிரததசச் தசயலகத்துக்கு முன்பாக 

நூற்றுக்கைக்கான தபாதுமக்கள் கூடி, எதிர்வருகின்ற பருவ 

மகழக்கு முன்பாகத் தங்களுக்கான வீட்டுத் திட்டங்ககளத் 

தந்துதவும்படி உருக்கமான தவண்டுதகாகள 

விடுத்திருந்தார்கள். யுத்தம் முடிவகடந்து இன்கறக்கு ஏழு 

வருடங்கள் கடந்திருக்கின்றன. இந்த ஏழு வருட காலத்திற்குள் 

தபாாினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற மக்களுக்கான ஒரு 

வீட்டுத் திட்டத்கதக்கூட வழங்க முடியவில்கல. 

அதுமட்டுமல்ல, அவர்களுக்கான ஒரு தற்காலிகமான வீட்டுத் 

891 892 



පාර්ලිගේන්තුව 

திட்டத்கதயாவது வழங்க முடியவில்கல. ஆகதவ, இந்த 

வீட்டுத்திட்டம் ததாடர்பாகதவனும் மீள்குடிதயற்றம் மற்றும் 

சிகறச்சாகலகளுக்குப் தபாறுப்பான அகமச்சர் தகளரவ 

சுவாமிநாதன் அவர்கள் கவனம் தசலுத்த தவண்டும்.  

ஆரம்பத்திதல 65 ஆயிரம் வீட்டுத்திட்டம் பற்றிப் 

தபசப்பட்டது. அந்தப் தபாருத்துவீடு எங்களுகடய 

பிரததசத்துக்குப் தபாருத்தமில்கல; அகவ நிரந்தரமான கல் 

வீடுகளாக மாற்றப்பட தவண்டும்; அந்த 65 ஆயிரம் 

வீட்டுத்திட்டம் ஓர் இலட்சத்து முப்பதாயிரமாக அதிகாிக்கப்பட 

தவண்டும் என்பகதக்கூட நாங்கள் பாராளுமன்றத்தில் 

தபசியிருக்கின்தறாம்; ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமருடனும்கூடப் 

தபசப்பட்டிருக்கின்றது. எழுத்துமூலமாகவும் ததாிவித்திருக் 

கின்தறாம். ஆனால், இந்த 65 ஆயிரம் தபாருத்து 

வீட்டுத்திட்டம் மாற்றியகமக்கப்பட்டிருக்கின்றதா? அல்லது 

அது வழங்கப்படுமா, இல்கலயா? அது தபாருத்து 

வீட்டுத்திட்டமாக வழங்கப்படுமா? அல்லது நிரந்தரமான 

கல்வீடாக வழங்கப்படுமா? என்பது பற்றி இற்கறவகரக்கும் 

எங்கள் யாருக்குதம ததாியாது.  

அரசியல் ககதிகளுகடய விடுதகலயில் அரசாங்கம் 

அக்ககற இல்லாமல் இருக்கின்றது; மீள்குடிதயற்ற 

விடயங்களிதல எந்தவிதமான முடிவில்லாமல் இருக்கின்றது; 

காைாமற்தபானவர்கள் ததாடர்பாகவும் எதுவுமில்கல. 

ஆகதவ, இப்படியான சூழ்நிகலயிதல எப்படி ஒரு 

நல்லிைக்கத்கத, நம்பிக்கககயக் கட்டிதயழுப்ப முடியும்? 

என்பகத அரசாங்கம் உைர்ந்துதகாள்ள தவண்டும். 

உண்கமயிதல இந்த நல்லிைக்கத்கத ஏற்படுத்துவதற்குப் 

பதிலாக இன்கறக்கும் நீங்கள் என்ன தசய்கின்றீர்கள்? 

ஏற்தகனதவ முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த 

ராஜபக்ஷவினுகடய ஆட்சிக் காலத்திதல - அந்த 

அரசாங்கத்திதல பின்பற்றப்பட்ட நிகழ்ச்சிநிரலின்படிதான் 

இன்கறய அரசாங்கமும் அதாவது நீங்களும் தசல்வதாகத் 

ததாிகின்றது. எங்களுகடய மக்கள் பல வருட காலமாகச் 

தசாந்தக் காைிகளிதல மீளக்குடிதயற முடியாத நிகலகம 

ததாடர்ந்தும் நீடிக்கின்றது. கால் நூற்றாண்டு கடந்தும் 

யாழ்ப்பாைத்கதச் தசர்ந்த மக்கள் அல்லது கிழக்கு 

மாகாைத்கதச் தசர்ந்த மக்கள் தங்களுகடய நிலங்ககளப் 

தபற்றுக்தகாள்ள முடியவில்கல. இராணுவம் தன்னுகடய 

கட்டுப்பாட்டின்கீழ்தான் இந்தக் காைிககள கவத்துக் 

தகாண்டிருக்கின்றது. ஜனாதிபதி அங்குதபாய் அந்தக் 

காைிகள் விடுவிக்கப்படும் என்று வாக்குறுதி வழங்குகின்றார். 

ஆனால், இராணுவத் தளபதி தசால்கின்றார், இராணுவத்தின் 

பாதுகாப்புத் ததகவ கருதி இந்த நிலங்ககள விடுவிக்க 

முடியாததன்று. ஆகதவ, இந்த நாட்டிதல ஜனாதிபதிக்குக் கீதழ 

பாதுகாப்புப் பகட இருக்கின்றதா? அல்லது பாதுகாப்புப் 

பகடக்குக் கீதழ ஜனாதிபதி இருக்கின்றாரா? என்ற தகள்விகள் 

எழுகின்றன.  

நாங்கள் திரும்பத்திரும்பச் தசால்கின்தறாம், "சிங்கள 

மக்கள் - தபளத்த மக்கள் இருக்கின்ற இடங்களிதல தபளத்த 

தகாயில்ககள அகமப்பதற்கு நாங்கள் எதிரானவர்கள் 

இல்கல" என்று. நாங்கள் அந்த மதத்திற்கு எதிரானவர்களும் 

இல்கல; அதததநரம் இனத்துக்கு எதிரானவர்களும் இல்கல. 

ஆனால், வடக்கு மாகாைத்திதல நீங்கள் ஒன்றகர இலட்சம் 

இராணுவத்கத கவத்துக்தகாண்டு அங்கு சகல இடங்களிலும் 

தபளத்த சிகலககள நிறுவிக்தகாண்டிருக்கிறீர்கள். இவற்கறக் 

குகறக்கும்படி நாம் பல தடகவகள் தகட்டிருந்ததாம். ஆனால், 

எதுவுதம நகடதபறவில்கல. அதற்கு இராணுவம் 

பாதுகாப்பாக இருக்கின்றது. ததன் பகுதியிலிருந்து 

வருகின்றவர்களுக்கான குடிதயற்றத்துக்கும் இராணுவம் 

பாதுகாப்பு வழங்குகின்றது. அந்தவககயில், வடக்கிதல 

இருக்கின்ற இராணுவம் மீள்குடிதயற்றத்துக்கும் இன 

நல்லிைக்கத்கதக் கட்டிதயழுப்புவதற்கும் இப்படித் 

ததாடர்ச்சியாக முட்டுக்கட்கடயாக இருக்கின்றது .   

இன்கறக்கு புதிய அரசியலகமப்புக்கு ஊடாக 

எங்களுகடய பிரச்சிகனக்குத் தீர்வு காைப்தபாவதாக 

ஜனாதிபதி கூறுகின்றார்; பிரதமர் கூறுகின்றார். இன்தனாரு 

பக்கத்திதல ஒற்கறயாட்சிக்குள்தான் தீர்வு என்றும் 

கூறப்படுகிறது. ஆகதவ சர்வததச சமூகத்கத ஏமாற்றுவதற் 

காக நீங்கள் பல்தவறு ககதககளச் தசால்கின்றீர்கள்! 

ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமர் உள்நாட்டில் - ததற்கிதல ஒரு 

தபச்சு! சர்வததசத்துக்குச் தசன்றால் இன்தனாரு தபச்சு !  

வடக்தக தசன்றால் அங்கு ஒரு ககதகயயும் ததற்கிதல சிங்கள 

மக்களுக்கு ஒரு ககதகயயும்தான் தசால்லிக்தகாண்டிருக் 

கின்றார்கள். ஆகதவ, உண்கமயான நல்லிைக்கம் இந்த 

நாட்டிதல ஏற்படதவண்டுமாக இருந்தால், தமிழ் மக்களுக்கு 

நாங்கள் வழங்கிய வாக்குறுதிகள் நிகறதவற்றப்பட தவண்டும். 

எங்களுகடய ததர்தல் விஞ்ஞாபனங்களிதல - அது மாகாை 

சகபத் ததர்தலாக இருக்கலாம் அல்லது பாராளுமன்றத் 

ததர்தலாக இருக்கலாம்- நாங்கள் பல வாக்குறுதிககள 

முன்கவத்ததாம். "நாங்கள் இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்ததாடு 

தபசி அரசியல் ககதிககள விடுவிப்தபாம்; காைாமற் 

தபானவர்கள் ததாடர்பில் நாங்கள் நல்லததாரு முடிகவ 

எடுத்துத் தருதவாம்; மீள்குடிதயற்றம் நகடதபறச் தசய்தவாம்; 

எங்களுகடய பிரச்சிகனக்கு நிரந்தரமான ஓர் அரசியல் 

தீர்கவ நாங்கள் தபற்றுத்தருதவாம்" தபான்ற வாக்குறுதிககள 

முன்கவத்ததால்தான் மக்கள் எங்ககளத் ததாிவுதசய்தார்கள். 

ஆனால், மக்களிடமிருந்து தபற்ற ஆகையின்மூலம் 

பதவிக்குவந்த நாங்கள், இன்கறக்கு அந்த வாக்குறுதிககள 

நிகறதவற்றிக்தகாள்ள முடியாத நிகலயிலிருக்கின்தறாம்.  

தமிழ் மக்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த ஆட்சி மாற்றத்தில் 

இந்த அரசாங்கமானது தமிழ் மக்களுகடய தகாாிக்ககககள 

நிகறதவற்றதவண்டும். ஆனால், அதற்குப்பதிலாக 

இன்கறக்கு அவற்றுக்தகதிரான தசயற்பாடுககள 

இராணுவமும் இந்த அரசாங்கமும் ததாடர்ச்சியாகச் தசய்து 

தகாண்டுவருகின்றன. இதனுகடய ஒரு தவளிப்பாடுதான் 

எதிர்வரும் 24ஆம் திகதி சனிக்கிழகம யாழ்ப்பாைம் 

முற்றதவளியிதல நகடதபற இருக்கும் 'எழுக தமிழ்' என்ற 

மக்கள் தபரைி. பல்லாயிரக்கைக்கான இகளஞர்கள், 

தபாதுமக்கள், பல்ககலக்கழக மாைவர்கள், மாகாை சகப 

உறுப்பினர்கள், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எனப் 

தபருந்ததாககயாதனார் கலந்துதகாண்டு, ஜனநாயக 

வழியிதல, நான் ஏற்தகனதவ குறிப்பிட்ட இந்தக் 

தகாாிக்ககககள முன்கவத்து, அதாவது தமிழ்த் ததசியக் 

கூட்டகமப்பினுகடய ததர்தல் விஞ்ஞாபனத்திற்ககமவான 

இந்தக் தகாாிக்ககககள நிகறதவற்றும்படி இலங்கக 

அரசாங்கத்திற்கும் சர்வததச சமூகத்திற்கும் வலியுறுத்து 

வதற்காக இந்த மக்கள் தபரைி ஓர் அகமதியான முகறயில் 

நகடதபற இருக்கின்றது.  ஆகதவ, ஜனநாயக ாீதியாக 

நகடதபற இருக்கின்ற இந்த மக்கள் தபரைிகய 

இராணுவத்தினதரா அல்லது புலனாய்வுத் துகறயினதரா 

அடக்க முற்பட்டால் அல்லது இகத நசுக்க முற்பட்டால் அது 

ஓர் ஆபத்தான நிகலகமக்குத்தான் இட்டுச்தசல்லும்.  

ஏதனன்றால், ஆரம்ப காலத்திதல எங்களுகடய மிதவாதத் 

தகலவர்கள் எங்களுகடய உாிகமகளுக்காக ஜனநாயக 

893 894 

[ රු සිව ක්ති ආනන්ෙන් මහතා] 



2016  සැේතැේබර් 22  

ாீதியான, சாத்வீக ாீதியான தபாராட்டங்ககள நடத்தியதபாது 

இரும்புக் கரங்கள் தகாண்டு அடக்கப்பட்டதன்  விகளவு, 30 

வருட காலம் இந்த நாட்டிதல இடம்தபற்ற விடுதகலப் 

தபாராட்டமும் ததாடர்ந்து இடம்தபற்ற தகாடிய யுத்தமுமாகும். 

ஆகதவ, அப்படிதயாரு நிகலகமக்கு மீண்டும் எமது மக்ககளத் 

தள்ளாதீர்கள்!   

இன்று ஆயுதப்தபாராட்டம் முடிவுக்குக் தகாண்டுவரப் 

பட்டிருக்கின்றது. யுத்தம் முடிவகடந்து 7 வருடங்கள் 

கடந்திருக்கின்றன. இந்த 7 வருட காலத்திற்குள்தள 

எங்களுகடய மக்களின் அன்றாட வாழ்வாதாரப் பிரச்சிகனகள் 

உட்பட மீள்குடிதயற்றம் தசய்யப்பட முடியாத நிகலகமகள் 

எனப் பல்தவறுபட்ட பிரச்சிகனகள் காைப்படுகின்றன.  

சாதாரைமாக எங்களுகடய பிரததசங்களில் மக்களுக்குத் 

ததகவயான சின்னஞ்சிறு காாியங்ககளக்கூட இன்கறக்கு 

எங்களால் தசய்யமுடியாத நிகலகம இருக்கின்றது. ஆகதவ, 

இந்த நிகலகமகள் மாறதவண்டும் என்பகதயும் 

வலியுறுத்தித்தான் எதிர்வரும் சனிக்கிழகம 'எழுக தமிழ்' என்ற 

மக்கள் தபரைி இடம்தபற இருக்கின்றது. ஆயிரக்கைக்கான 

மக்கள் கலந்துதகாள்கின்ற அந்தப் தபரைியிதல அந்த 

மக்களுகடய ஜனநாயக ாீதியான தகாாிக்கககள் என்ன?  

ததகவகள் என்ன? அவர்களின் பிரச்சிகனகள் என்ன? 

என்பகத இந்த அரசாங்கம் கவனத்திதலடுத்து அவற்கறத் 

தீர்ப்பதற்கான உாிய நடவடிக்ககககள எடுக்கதவண்டு 

தமன்பது எங்களுகடய தகாாிக்ககயாகும்.  

அந்த மக்களுகடய ஜனநாயக ாீதியான தகாாிக்கககள் 

மறுதலிக்கப்படுமாக இருந்தால் அடுத்தகட்டம் ஓர் ஆபத்தான 

நிகலகமகய தநாக்கி இந்த நாடு தசல்லதவண்டிய ஒரு 

நிகலகம வரும். ஏதனன்றால், கடந்தகால வரலாறும் 

படிப்பிகனயும் அகதத்தான் தந்திருக்கின்றன. தந்கத 

தசல்வநாயகம் அவர்கள் ஆயுதம் தூக்கிப் தபாராடாத ஒரு 

ஜனநாயகவாதி. சாத்வீக ாீதியாக 30 வருடங்கள் தமிழ் 

மக்களின் உாிகமக்காகக் குரல் தகாடுத்தார். ஆனால், அது 

மறுக்கப்பட்டதன் விகளவு கடந்த 30 வருட கால ஆயுதப் 

தபாராட்டம் ஓர் உச்சக்கட்டத்திற்குச் தசன்றகமயாகும். 

மீண்டும் நாங்கள் எங்களுகடய தகாாிக்ககககள நிகற 

தவற்றுவதற்கு ஜனநாயக ாீதியாகப் தபாராடுவகதத் தவிர 

தவறு வழியில்கல.  இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்கதக் 

தகாண்டுவந்ததில் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு தபாிய பங்கிருந்தது; 

தபாிய தபாறுப்பிருந்தது. எனதவ, அந்த மக்களுகடய 

தகாாிக்ககககள அரசாங்கம் பாிசீலித்து உாிய தீர்கவக்காை 

முன்வரதவண்டுதமன்று மீண்டும் தகட்டு, விகடதபறு 

கின்தறன்.  நன்றி.   

 

ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, his request to make the Vavuniya Campus a 

university will be granted in future.  

 
ගු නිවයනජය කායක සභාපිනුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

 
ඊ ඟට,  රු අජිත් මාන්නේගපරුම මන්ත්රීතුමා.  
 

[අ.භා. 22.03] 

 
ගු අජි ක ොන්නප්වපුෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
 රු නිගයෝජය ොයෙ සභාපතිතුමනි, මම හිතනවා, ගේ යග  

වි ාවවිෙයාල පධීධතිය තු  ගසේවය ෙයන 23,207ක් පමේ වන 
අනධයයන ගසේවෙයන්ට අෙ සුවිග ේී  ෙවසක් වනවා කියලා. 

ගමොෙෙ , ගේ අයට ගමගතක් ොලයක් තිබුගණ්, අවුරුදු 57න් 

විරාම ගිහිලාලා, ඊට පසාගසේ අවුරුදු 60 වන තුරු අවුරුධීගෙන් 

අවුරුධීෙ එකිගනක්ගෙනාගේ මුුණේ දිහා බලලා ගසේවා ොලය දිගු 

ෙයපු අරණතයක්. අගේ යහ පාලන ආණ්ඩුව ගේ ිදිරිපත් ෙය 

තිගබන පනත් ගෙටුේපත සේමත වුේාට පසාගසේ, ගේ 
23,207ගෙනාගේම වුවමනාව හා අව යතාව පරිදි කිසිම බාධාවක් 

නැතිව අවුරුදු 60 ෙක්වා ගසේවය කිරීම සඳහා ඔවුන්ට අවසාථාව 

ලබාදීලා තිගබනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා, අෙ ඒ ගසේවෙයන්ට 

සුවිග ේී  ෙවසක් කියලා.  

 රු නිගයෝජය ොයෙ සභාපතිතුමනි, වර්තමානගතදී වසයෙට 

අගේ යග  ෙරුවන් ලක්ෂ්ඨ 3ක් පමේ දිවි ගන් විවිධ පාසලාවල 

ප මුවන ගරේණියට .තු ත් ගවනවා. නමුත් ගේ පිරිගසන් A/L 
විභා ය සමත් ගවන්ගන් 2,49,572ක් වාගේ සංයයාවක්. එතයේ 

සංයයාවක් ප මුවැනි ගරේණියට .තු ත් වුේාට, එි න් සියයට 

50ක්වත් A/L විභා ය සමත් ගවන්ගන් නැහැ. සමහය  මි  පහ 

වසය ශිෂ්ඨයත්වගයන් පහ ට වැගටනවා. සමහය  මි  O/L 

විභා යට ගපනී සිනවන්ගන් නැහැ. සමහය  මි  O/L විභා ය 

ෙයලා නැවත උසසා අධයාපනය ෙයන්ගන් නැහැ. සමහය  මි  A/

L පන්තිගත නවෙ ොලයක් ිග න ග න  අි න් ගවනවා. සමහය 
 මි  A/L ෙයලා විෂ්ඨයන් තුනම අසමත් ගවනවා. ගේ වාගේ ්ර ාන 

තිගබනවා. නමුත්, නව යජය විග ේෂ්ඨගයන්ම රණන්දුවක්  ත්තා, ගේ 

යටට ඕනෑ උ තුන්, ගේ යටට ඕනෑ ෙැනුම තිගබන පුධී ලයන් 

කියලා. ඒ නිසා සිය ද ගෙනාම 23වන ගරේණිය ෙක්වා අධයාපනය 

හැෙෑරිය යුතුි  කියන රණන්දුව  ත්තා.  

අගේ යග  ගෙොන්ක්රී  ග ොඩනැඟිලි හෙලා, ගෙොන්ක්රී  
වනාන්තය හෙලා, පායවලා ොප  ෙ ා කියලා යට දියුණු වුගණ් 

නැහැ. අපි ෙැක්ො, පසු ගිය ෙවසාවල ගවච්  ගධීවලා. නමුත්, 

වර්තමානය වන විට අගේ යග  ෙැනුගමන් පිරි මිනිසා සේපතක් 

නිර්මාේය කිරීම සඳහා ගේ යජය  ත්ත රණන්දු රණයේ සුවිග ේී  

ගවනවා කියලා මම හිතනවා. ඒ වාගේම අපි පැහැබය ශ්රී ලංොවක් 

බලාගපොගයොත්තු ගවනවා. සිය ද  මි න් 23වන ගරේණිය ෙක්වා 

ිග න  න්නවා කියන්ගන්, ගේ යග  ගහොඳ උ තුන් පිරිසක් බිහි 
ගවනවා කියන එෙි . ගේ යග  සිය ද  මි න්ට ඒ අවසාථාව 

ගනො මිලගත ලබා දීලා තිගබනවා. එක්සත් ජාතිෙ පක්ෂ්ඨ ආණ්ඩුව 

නිෙහසා අධයාපනය හඳුන්වා දුන්නා වාගේම, බලයට ආව හැම 

විටම නිෙහසා අධයාපනය  ක්තිමත් ෙ ා. ෙරුවාට අව ය ගප  

ගපොත් නවෙ ගනොමිගලා ලබා දුන්නා. ගෙම පියන්ට තිබුණු ආර්ථිෙ 

්ර ාන නිසා, ගප  ගපොත් නවෙ  න්න බැරිව ෙරුවන් පාසලා යවා 

 න්න බැරි අවසාථා අනන්ත අ්රමාේ තිබුේා. නමුත්, අගේ 
ආණ්ඩුගවන් ගප   ගපොත් නවෙ ගනොමිගලා ලබා දුන්නා විතයක් 

ගනොගවි , ෙරුවාට අව ය නිල .ඳුේ ගයදි ගෙන්නත් ෙටයුතු ෙ ා.  

ඒ ොලගත අපි පාසලෙට ගියාම ෙකින්නට ලැබුණු තත්ත්වය 

තමි , ෙරුවන් විවිධ .ඳුේ .ඳග න පාසලට පැමිණීම. සමහය 

ෙරුවන්, ිරුණු .ඳුේ .ඳග න එනවා. සමහය ෙරුවන්ගේ .ඳුේ 

ෙහ  ැහිලා දුර්වර්ේ ගවලා. තවත් සමහය ෙරුවන් පාසලට 
 ැ ගපන්ගන් නැති .ඳුේ .ඳග න එනවා. ඒ විකරයට .විලාලා, 

සමාජගත විෂ්ඨමතාව එම ෙරුවන් තුළින් ගපගනන්න පටන්  ත්තා. 

895 896 



පාර්ලිගේන්තුව 

නමුත්, එො එක්සත් ජාතිෙ පක්ෂ්ඨ ආණ්ඩුව සිය ද ෙරුවන්ට එෙ 

වාගේ පාසලට එන්න පුළුවන් විකරයට නිල .ඳුේ සපයා දීමට 

ෙටයුතු ෙ ා. ඒ විතයක් ගනොගවි . පාසලා ෙරුවන්ට දිවා ආහායය 
ලබා දීම තුළින්, ෙරුවන් තවත්  ක්තිමත් ෙ ා.  

"මහගපො ා වාගේ ශිෂ්ඨයාධාය ක්රම නිර්මාේය ෙයලා 

වි ාවවිෙයාල අධයාපනය පවා එක්සත් ජාතිෙ පක්ෂ්ඨ ආණ්ඩුව තුළින් 
තමි   ක්තිමත් ෙග ේ. එො ගෙම පියන්ට උධී ත වුණු ්ර ානයක් 
තමි , ෙරුවා වි ාවවිෙයාලයට ගත්රී තිබුේත්, වියෙේ ෙයන්න 

සලාලි නැතිෙම. Boarding fees ග වා  න්න විකරයක් නැහැ. 
අව ය ගපොත් පත් හා උපෙයේ අය න්න විකරයක් නැහැ. නමුත්, 
තමන්ගේ ෙරුවා වි ාවවිෙයාලයට යවා උ න්වන්න ආසි . ගමොෙෙ, 
තමන්ගේ පයේපයාග  කිසිම ගෙගනක් වි ාවවිෙයාලයට ගිහින් 

නැහැ. අන්තිමට තමුන්ගේ ගේ උ සා ෙයලා, ඒ ෙරුවාට 
උ න්වනවා. ඒ ි ැන්වීගේ  ාපය නිසාම  ගේ ින්න ගපෝ  
මුෙලාලිට තමුන්ගේ ගේ සින්න ගවලා යන අවසාථා අනන්ත 

අ්රමාේ තිබුේා. නමුත් එො ලලිත් .තුලත්මුෙලි මැතිතුමාගේ 
සංෙලාපයක් මත, ගේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාකරපතිතුමාගේ ආණ්ඩු 
ොලය තු  ඒ යු ය අවසන් ෙයමින් ාමහගපො ා ශිෂ්ඨයාධාය ක්රමය 

නිර්මාේය වුේා. මම පවා ාමහගපො ා විග ේෂ්ඨ කුසලතා ශිෂ්ඨයත්වය 
ලබා  ත් ගෙගනක්.  

එො, අපි ෙැක්ො ගේ සමාජගත පරිවර්තනය. මහගපො  

ශිෂ්ඨයත්වය බිහිවීමත් සමඟම වි ාවවිෙයාල අධයාපනය ලබන 
ෙරුවන්ගේ විේලවයක් සිදු වුේා. මහගපො  ශිෂ්ඨයත්වය කිසිම 
ගෙගනකුට නැති ෙයන්න බැරි වුේා. ලලිත් .තුලත්මුෙලි 

මහත්මයා මයා ෙැමුවත් -ඝාතනය ෙ ත්-, එක්සත් ජාතිෙ පක්ෂ්ඨ 
ආණ්ඩුව නැතිව ගියත්, මහගපො  ශිෂ්ඨයත්වය ිතාමත්ම  ක්තිමත් 
ගවමින්,  ක්තිමත් ගවමින් ගේ යග  වි ාවවිෙයාල ෙරුවන් සඳහා, 
ආර්ථිෙ ්ර ාන තිගබන ගෙම පියන් සඳහා වි ාල පිනවවහලක් බවට 

පත් වුේා.  

ආණ්ඩු ගවනසා වීමත් සමඟම ාජන සවියා වැඩසටහගන් නම 
ගවනසා ෙයලා ාසමිධීකරයා යනුගවන් නේ ෙ ා. ගේ අයුරින් එම 

වැඩසටහන්වල නේ ගවනසා වුේා. යේසිංහ ග්රේමොස 
මහත්මයාගේ ාඋො ේ සංෙලාපයා එතුමාගේ අභාවයත් එක්ෙම, 
ආණ්ඩු ගවනසාවීමත් එක්ෙම නැති ගවලා ගියා. සජිත් ග්රේමොස 

මැතිතුමා ෙැන්  නැවතත් උො ේ සංෙලාපය පටන්ග න තිගබනවා.  

ගේ යජය අවුරුදු එෙහමායක් වැනි සුළු ොලයක් තු  උසසා 
අධයාපනය සඳහා සුවිග ේෂ්ඨ වැඩ ගෙොටසක් ෙය තිගබන බව අපි 

ෙන්නවා.  රු මුෙලා .මතිතුමා 2026 වසගර් අය වැය ිදිරිපත් 
ෙයමින් ්රො  ෙ ා, ා2028 වසය වන විට සිය දම වි ාවවිෙයාල 
සිසුන්ට සිය මුළු වි ාවවිෙයාල අධයාපන ොලය සඳහා 
ගන්වාසිො ාය පහසුෙේ ලබා ගෙනවාා කියලා. අපි ඒ  ැන 

ලක්ෂ්ඨාමන් කිරි.ලාල .මතිතුමා සමඟ සාෙච්ඡා ෙ ාට පසුව, 
එතුමා ගේ අවුරුධීෙ තු  යේ කිසි ්රමාේයකින් එය සාර්ථෙ ෙය 
 න්න ෙක්ෂ්ඨ .මති වයගයක් ව ගයන් ෙටයුතු ෙයලා තිගබනවා. 

ගේ වනවිට, ගන්වාසිො ාය 24ක් නිර්මාේය ෙය දීලා 
වි ාවවිෙයාල ෙරුවන්ගේ ගන්වාසිො ාය ්ර ානය විසඳීමට ෙටයුතු 
ෙය තිගබනවා. 2027 වසය වන විට පුධී ලිෙ හා යාජය 

ආගයෝජනය තුළින්  වි ාවවිෙයාලවල ිතුරු ෙරුවන් ගවනුගවන් 
ගන්වාසිො ාය නිර්මාේය කිරීමට ෙටයුතු කිරීම ්ර ංසනීය 
ෙටයුත්තක් වනවා. අපි ෙන්නවා, ගේ ෙරුවන් ිග න  න්න 

ගියාම ගබෝඩිේ ගහොයනවා. අපි පවා වි ාවවිෙයාලවලට යන 
ොලගත ග වලා  ේගන් ගිහිලාලා ගබෝඩිේ ගහොයන ොලයක් 
තිබුේා. ගබෝඩිමටත් ගලොකු  ේනක් ග වන්න ඕනෑ. එපමේ 

මුෙලා ග  වත් එහි නීතිරීති පධීධතියක් තිගබනවා. ඒ නීතිරීතිවලට 

යටත් ගවලා අපට ිග න  න්න සිදු වුේා. නමුත්, උසසා 

අධයාපනය හොයන ොලගත තිබුණු ඒ අමිහිරි යු ය ලක්ෂ්ඨාමන් 
කිරි.ලාල මහත්මයාගේ ොලගත නිමා ෙයලා, තමුන්ට රිසිගසේ 
නිෙහගසේ අධයාපනය ලබා  න්න පුළුවන් විකරගත ගන්වාසිො ාය 
පධීධතිය හැදීමට ගේ යජය ෙටයුතු ෙයලා තිගබනවා.  

 වි ාවවිෙයාලගත අධයාපනය ලබන ෙරුවන් ගවනුගවන් 
විතයක් ගනොගවි  -වි ාවවිෙයාල ශිෂ්ඨයයන් ගවනුගවන් විතයක් 
ගනොගවි - වි ාවවිෙයාල අනධයයන ගසේවෙයන් ගවනුගවනුත් ගේ 

ය ජය වැඩ ෙටයුතු ෙයලා තිගබනවා. වි ාවවිෙයාලවල ගසේවය 
ෙයන ගසේවෙයන්ගේ  විරාම ොලය තමුන්ගේ අයෝමතය පරිදි 
අවුරුදු 60 ෙක්වා දීර්ඝ ෙය  න්න අවසාථාව දුන්නා. ඒ වාගේම 

වි ාවවිෙයාල ොර්ය මණ්ඩලය සඳහා අව ය නිවාස සෑදීම සඳහා 
රුපියලා මිලියන 3,000ක් ගේ යජය ලබා දීලා තිගබනවා. ඒ 
විතයක් ගනොගවි , මීට ෙලින් මහගපො  ශිෂ්ඨයත්වය තිබුගණ් 

රුපියලා 2,500ි . එය රුපියලා 5,000 ෙක්වා වැඩි ෙ ා. 
ශිෂ්ඨයාධායය තිබුගණ් රුපියලා 2,500ි . එය රුපියලා 4,000 ෙක්වා 
වැඩි ෙ ා. ගමවැනි ෙටයුතු කිරීම තුළින් ගේ යජය උසසා 
අධයාපනය අ ය ෙය තිගබනවා. අපි වි ාවාස ෙයනවා, ගේ යග  

සිනවන අගේ සිය ද වැසියන් උසසා අධයාපනය ලැබිය යුතුි  කියා. 
ඊට අව ය පහසුෙේ ලබා දීම සඳහා අපි ෙටයුතු ෙයනවා.  

ඒ විතයක් ගනොගවි . තමාට අව ය ෙයන ලැේගටොේ 

පරි ේෙ  න්න, ගලෝෙයට විවිත ගවන්න, ගලෝෙයත් එක්ෙ 
වැඩ ෙයන්න පුළුවන් අවො ය වි ාවවිෙයාල ෙරුවන්ට ලබා 
ගෙන්න ගපෝ  යහිතව මාස 36කින් වනවනාෙම ග වන්න පුළුවන් 

වන විකරයට පරි ේෙ ලබා දීගේ ක්රමයක් අපි ආයේභ ෙය 
තිගබනවා. වි ාවවිෙයාල අධයාපනය ලබන ෙරුවකුට ලංො 
බැංකුව, මහජන බැංකුව ආදි බැංකුවෙට ගිහින් එම පරි ේෙ 

ලබා  ැනීමට හැකියාව නිර්මාේය ෙය තිගබනවා.  

 රු නිගයෝජය ොයෙ සභාපතිතුමනි, ඒ විතයක් ගනොගවි . 
රුුණේ වි ාවවිෙයාලය, ශ්රී ජයවර්ධනපුය වි ාවවිෙයාලය, ෙැලණිය 

වි ාවවිෙයාලය, වයඹ වි ාවවිෙයාලය, සබය මුව වි ාවවිෙයාලය 
කියන වි ාවවිෙයාල පගහහිම තාක්ෂ්ඨේ පීධ ආයේභ ෙයලා අ දත් 
ගපයළියක් ගේ යග  .ති ෙයන්න අපි උත්සාහ ෙයනවා. ගමොෙෙ, 
අපි ෙන්නවා, ෙරුවන් වි ාල සංයයාවක් ෙලා මාධයගයන් උපාකර 

ලබා  ැනීමට යෑම නිසා ඒ ෙරුවන් අතය මං ගවලා ින්නවා කියා. 
කුමන ගහෝ උපාකරයක් ගලගහසිගයන්ම ලබාග න ඒම සඳහා 
ෙලා විෂ්ඨයය ගතෝයාග න අධයාපනය ලැී ම නිසා ෙලා 

මාධයගයන් ගේ යටට අව ය ්රමාේයට වඩා උපාකරධාරින් බිහිවී 
ින්නවා. නමුත් තාක්ෂ්ඨේ විෂ්ඨයයන් යටගත් අධයාපනය ලබා 
දීමට ිඩ ්රසාතාව .ති ෙය දී, තාක්ෂ්ඨේ උපාකරයක් ලබාග න ගේ 

යග  විතයක් ගනොව ගලෝෙගතම තිගබන රම අව යතාව 
පිරිමැසීමට අව ය අධයාපනය ලබා දීම සඳහා ෙටයුතු ෙය, අ දත් 
පීධ නිර්මාේය කිරීම ගවනුගවන් ගේ වන ගෙොට  රුපියලා මිලියන 

3,000ක් වැය ෙය තිගබනවා.  

 රු නිගයෝජය ොයෙ සභාපතිතුමනි, ඒ විතයක් ගනොගවි . 
මහා න ය සභා සැලැසාම යටගත් ගෙො ඹ වි ාවවිෙයාලගත 
ෙ මනාෙයේ පීධයක්ෙ, ශ්රී ජයවර්ධනපුය වි ාවවිෙයාලගත 

ිංජිගන්රු පීධයක්ෙ, තාක්ෂ්ඨේ විෙයා පීධයක්ෙ, ඒ වාගේම 
ගමොයටුව වි ාවවිෙයාලගත තාක්ෂ්ඨේ පීධයක්ෙ පිහිටුවන්න පිනවපන 
්රගධී ගත අක්ෙය 60ක් අෙ ලබා  න්නවා. මා හිතන විකරයට  රු 

අග්රාමාතයතුමා, එය ලබා  ැනීගේ අවසාථාව සඳහා අෙ සහභාගි වී 
සිනවනවා. එතුමා ඒ අක්ෙය 60 ලබා ග න වි ාවවිෙයාල පුළුලා 
කිරීගේ වැඩ ෙටයුත්ත සිදු ෙයනවා.  රු ලක්ෂ්ඨාමන් කිරි.ලාල 

අමාතයතුමාගේ අන්ක්ෂ්ඨේය යටගත්, ගමගහය වීම යටගත් ගේ 
නවෙ ොලය තු  වි ාවවිෙයාලවලට බඳවා ත් සිසුන් සංයයාව 
සියයට 20ෙට වඩා වැඩි ෙය තිගබනවා. නමුත් ිදිරිගතදී ගේ 

897 898 

[ රු අජිත් මාන්නේගපරුම මහතා] 
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සැලැසාම ක්රියාත්මෙ වන ගෙොට, තවත් අවුරුදු ගෙෙතුනක් යන 

විට එම ්රමාේය සියයට සියයක් ෙක්වා -වි ාල ්රමාේයකින්- වැඩි 
ග වි. ගමොෙෙ, අපි වි ාවාස ෙයනවා, ගේ යග  ජනතාවගේ 
උ ත්ෙම, ෙැනුම වැඩි ෙයලා ගේ යට වි ාවයටම උ තුන් 
නිර්මාේය ෙයන ගක්න්ද්රසාථානය ෙයන්න පුළුවන් ග වි කියා. ඒ 

විතයක් ගනොගවි . ගේ යජය ගේ චූනව ොලය තු  වි ාවවිෙයාලවල 
නවෙය පීධවල යනවතල පහසුෙේ හෙන්න, වැඩි ෙයන්න විතයක් 
රුපියලා මිලියන 33,270ක් ලබා දී තිගබනවා.   

 

ගු නිවයනජය කායක සභාපිනුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

 රු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ගෙෙෙ ොලයක් 
තිගබනවා. 

 
ගු අජි ක ොන්නප්වපුෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
 රු නිගයෝජය ොයෙ සභාපතිතුමනි, ගේ නව යජය 

වි ාවවිෙයාල අධයාපනය ගවනුගවන් සුවිග ේෂ්ඨ ොර්යයක් ිටු ෙය 

තිගබනවා. ඒ ගවනුගවන් අපි  රු අමාතයතුමාට විග ේෂ්ඨගයන් 
සාතුතිවන්ත ගවනවා. මා ගමොයටුව වි ාවවිෙයාලගත උපාකරය 
ලබා ත් ොලගත පවා උපාකර පාධමාලාව හොයන අයගේත් 

තාක්ෂ්ඨේ විෙයා ඩිේගලෝමා පාධමාලාව හොයන අයගේත් ්ර ානය 
තිබුේා. ඒෙ ානි  - මු නව ග ෝරියා වාගේ හැම ොම තිබුේා. 
නමුත්  ITUM කියලා ආයතනයක් නව වසගර් විවිත කිරීමට  
ෙටයුතු ෙයලා, ගමොයටුව වි ාවවිෙයාලගත  මි න් අතය තිබුණු 

ානි  - මු නව යණ්ඩුවා නැති ෙයන්නත්, සිය ද ෙරුවන්ට ගහොඳට 
ිග න  න්න පුළුවන් වාතාවයේයක් නිර්මාේය ෙයන්නත් ගේ 
ගෙනව ොලය තු දී ගේ යජය ෙටයුතු ෙයලා තිගබනවා.  ඒ 

වාගේම අපිට ගපොඩි අඩුවක් තිගබනවා.  

අපි උ තුන් නිර්මාේය ෙයනවා. ගේ උ තුන්ග න් සියයට 
පනහක්වත් ලංොග  රැ ගඳන්ගන් නැහැ. ගේ උ තුන් හැසිගයන 

ආොයය  ැන නේ ගපොඩි ්ර ානයක් තිගබනවා. අගේ යග  පාසලා 
අධයාපනය තු  උ තුන් බිහි කිරීමට ක්රමග ෙයක් නැහැ. ෙැනුම 
තිගබන අය විතයක් බිහි ෙයන ක්රමය තමි  අගේ යග  පාසලා 

අධයාපනගත තිගබන්ගන්. වි ාවවිෙයාලය යනු ශ්රී ලංොග  
අධයාපන ක්රමගත ්රතිබිේබයක්. අෙ අපි වි ාවවිෙයාලය තුළින් 
ෙකින්ගන් සමසාත අධයාපන ක්රමගත තිගබන තත්ත්වයි . ඒ නිසා 
වි ාවවිෙයාල අධයාපනය ලබන ෙරුවන්ට තමන්ගේ ආෙලාප සහ 

කුසලතා  ක්තිමත් ෙය  ැනීම සඳහා අව ය ගස න්ෙර්ය 
වටපිටාවක් නිර්මාේය ෙය දීලා, ආ මිෙ වටපිටාවෙට නැඹුරු 
ගවන්න පුළුවන් විකරයට වි ාවවිෙයාල පධීධතිය සෙසා ෙ  යුතුි  

කියා මම ගයෝජනා ෙයනවා. එය එගසේ සිදුවිය යුතුි  කියා මම 
වි ාවාස ෙයනවා.  

 රු නිගයෝජය ොයෙ සභාපතිතුමනි  අවසාන ව ගයන් මම 

කියන්න ෙැමැතිි , රමිෙයන් හැම විටම තම රමය උගෙසා වැඩි 
වැටුපක් හා පහසුෙේ අගේක්ෂ්ඨා ෙයන බව. ගේ තත්ත්වය මත 
ලංොග  බිහි වන කුසලතා ූරර්ේ රමිෙ පිරිසා යනවන් පිට වී යනවා. 

වර්ෂ්ඨයෙට ගෙලක්ෂ්ඨ අසූෙහසක් පමේ රමිෙ පිරිසක් පිටයට රැකියා 
සඳහා පිටවී යනවා. නමුත් යග  රම බලොයට .තුළු වන 
රමිෙයන්ගේ සංයයාව එක්ලක්ෂ්ඨ තිසාෙහසි . ඒ කියන්ගන් 

ගෙගුේයෙට වැඩි ්රමාේයක් යට හැයො යනවා. ගමගසේ පිටවී යන 
උ ත් -ෙැනුම තිගබන- අය ඒ සලාලි අයග නවත් ආපසු ගේ යටට 
එන්ගන් නැහැ. ඔවුන් පවුලා පිනවන්ම ඒ යටවලාවල පදිංචි ගවනවා. 
 රු නිගයෝජය ොයෙ සභාපතිතුමනි, අපි ගමොන බාධෙ මැධීගධී 

වුේත්, ගේ උ ත් රමිෙයන් ගේ යග  යඳවා  ැනීමට අව ය 
පහසුෙේ සැලසීම සිදු ෙ  යුතුි . ඒ නිසා ගවග ඳ ගිවිසුේ සහ 

විවිධ ගිවිසුේ මධයගත ඔවුන් රැෙ  ැනීම සඳහාත් ෙටයුතු ෙයමුය 

කියා අවසාන ව ගයන් සඳහන් ෙයමින් මගේ ෙථාව අවසන් 
ෙයනවා. ගබොගහොම සාතුතිි . 

 

ගු නිවයනජය කායක සභාපිනුරො 

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Akila Viraj Kariyawasam. 

You have six minutes.  
 
[අ.භා. 22.25] 

 
ගු අකිල වියාේ කාරියවසම් ෙහතා (අ)යාපන 

අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அகமச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
 රු නිගයෝජය ොයෙ සභාපතිතුමනි, මටත් ගේ අවසාථාග දී 

ෙථා කිරීමට ගෙනව ොලයක් ගහෝ ලබා දීම පිළිබඳව මුලින්ම  
ඔබතුමාට සාතුතිවන්ත ගවනවා. අගේ උසසා අධයාපන 
.මතිතුමාටත්, අධයාපන අමාතයවයයා ව ගයන් මටත් අගේ යග   

අධයාපනගත හා උසසා අධයාපනගත ගමම ගවනසාෙේ නවෙ .ති 
ෙයන්නට වි ාල වුවමනාවක් තිගබනවා.  විග ේෂ්ඨගයන්ම ඒ සඳහා 
අ දත් ගවනසාෙේ යාශියක් අපි ෙ  යුතුව තිගබනවා.  රු 

අග්රාමාතයතුමාගේ මඟ ගපන්වීම යටගත්, වසය 23ෙ අයණ්ඩ 
අධයාපනයක් ලබා දීමට සූොනේ ගවමින්, ොලයට  ැ ගපන, 
නවීන ගලෝෙයට  ැ ගපන පාධමාලා හඳුන්වා ගෙමින් අධයාපන 

්රතිසංසාෙයේ ග න එන අවසාථාවෙි  අප සිනවන්ගන්. එවැනි 
අවසාථාවෙ අගේ උසසා අධයාපන අමාතයතුමාගේත්, උසසා 
අධයාපන යාජය අමාතයතුමාගේත් මැදිහත්වීගමන් උසසා 

අධයාපනය තු ත්, වි ාවවිෙයාල තු ත් ගේ ගවනසාෙේ නවෙ 
ෙඩිනමින් සිදුගවි  කියා අප බලාගපොගයොත්තු ගවනවා.  

 රු නිගයෝජය ොයෙ සභාපතිතුමනි, අගේ වි ාවවිෙයාල 
අගනකුත් ජාතයන්තය වි ාවවිෙයාල සමඟ සංසන්ෙනය  ගෙගයන 

ම ටගේ වැඩ පිළිගව ක් අපි ක්රියාත්මෙ ෙයන්න ඕනෑ. ගේ 
සංසන්ෙය කිරීම තු  තමි  අගේ ්රමිතිය, අගේ තත්ත්වය ආයක්ෂ්ඨා 
ගවන්ගන්. මම එගහම කියන්ගන් අපි international 

benchmarkingවලට යන්න ඕනෑ නිසාි . එගහම ගියාම තමි  
අගේ තත්ත්වය ආයක්ෂ්ඨා ෙයන්න පුළුවන්. ගේ සඳහා අපි සපුයාලිය 
යුතු ෙරුණු ොයේා  ේනාවක් තිගබනවා.  රු නිගයෝජය ොයෙ 

සභාපතිතුමනි, ඒ සඳහා විග ේෂ්ඨගයන්ම පර්ගතෂ්ඨේවලට - 
researches - අපි යා යුතුව තිගබනවා. අගේ යග  වි  ාවවිෙයාලවල 
එතයේම ගනොගවන්ගන්ත් ඒ ගධී තමි . එය ිතාම නයෙ 

තත්ත්වයක්. අපි වැඩි වැඩිගයන් research ෙයන්න ඕනෑ. ඒ 
වාගේම අගේ ෙථිො ාර්යවරුන්, ආ ාර්යවරුන්, මහා ාර්යවරුන් 
international journals වලට ලියන්න ඕනෑ  ලිපි ිදිරිපත් ෙයන්න 

ඕනෑ  

ගේ තත්ත්වය ගබොගහොම අවම ම ටමෙි  තිගබන්ගන්. ඒ 
සඳහා අපි වැඩ පිළිගව ක් ක්රියාත්මෙ ෙයන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා 
ොර්ය සාධනය මත - performance - වැටුේ වැඩිවීේ, දිරි ැන්වීේ 

වාගේ ගධීවලා අපි ිදිරිගතදී හඳුන්වා ගෙන්න ඕනෑ. ගේ තත්ත්වය 
තිබුගේොත් තමි , ගේ අය දිරි න්වන්න පුළුවන් ගවන්ගන්. ඒ 
වාගේම අගේ යග  වි ාවවිෙයාලවලට ජාතයන්තය තත්ත්වය - 

ranks -  න්න නේ, අගේ යග  වි ාවවිෙයාලත් ඒ තැනට .තු ත් 
ෙයන්න නේ, ජාතයන්තය ශිෂ්ඨය ශිෂ්ඨයාවන් අගේ වි ාවවිෙයාලවලට 
එන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා පහසුෙේ අපි .ති ෙයන්න ඕනෑ. ෙැන්  රු 

අමාතයතුමන්ලාත්, වි ාවවිෙයාල ්රතිපාෙන ගෙොමිසගේ 
සභාපතිවයයා .තුළු ඒ ෙණ්ඩායමත් එයට අව ය පියවය අයග න 

899 900 



පාර්ලිගේන්තුව 

යනවා. ඒ බව සතුනවන් කියන්න ඕනෑ. ගේ තත්ත්වය ආයක්ෂ්ඨා 
ෙයන්න ිතාම වි ස අපි ෙටයුතු ෙ  යුතුි  කියලා මා වි ාවාස 
ෙයනවා. ඒ වාගේම, අපි වසය 23ෙ අයණ්ඩ අධයාපනයක් 

ලබාගෙන ගෙොට, ඒ විභා වල ්රතිලල ික්මනින් ලබා ගෙන්න 
ඕනෑ. මම ගේ ගවන ගෙොට විභා  ගෙොමසාරිසාවයයාට උපගෙසා 
දීලා තිගබනවා, අගපොස  උසසා ගප   ගවන්න පුළුවන්, අගපොස  

සාමානය ගප  ගවන්න පුළුවන් ඒ විභා වල ්රතිලල ිතාම 
ික්මනින්  නිකුත් ෙයන්න ඕනෑ කියලා. ඒ ්රතිලල නිකුත් වූ වි ස 
අගේ වි ාවවිෙයාලවලට අගේ ශිෂ්ඨය ශිෂ්ඨයාවන් බඳවා ග න, ඒ 

උපාකරය හැකි ික්මනින් අවසන් ෙයන්නත්, ඊට පසාගසේ ප ා ාත් 
උපාකරවලට -Master's - යන්න පුළුවන් අවසාථාව උො ෙ  යුතුි .  
ජාතයන්තය ම ටමින් පිළි ත් වි ාවවිෙයාලවලින් ලබා ගෙනවා 

වාගේ අගේ යග  ින්න ශිෂ්ඨය ශිෂ්ඨයාවන්ටත් ප ා ාත් උපාකර, 
ආ ාර්ය උපාකර පවා අඩු වයසක්  ලබා  ැනීමට හැකි අපි අවසාථාව 
ලබා ගෙන්න ඕනෑ. අගේ යටත් ගමයට සූොනේ විය යුතුි  කියලා 
අපි වි ාවාස ෙයනවා. අපි යජයක් විකරයට ඒෙට අව ය පියවය 

 නිමින් යනවා. අපි ිතාම ික්මනින් එය ෙ  යුතුි  කියලා මා 
වි ාවාස ෙයනවා.  

 රු නිගයෝජය ොයෙ සභාපතිතුමනි, අගේ UGC එෙ 

ක්රියාත්මෙ ගවන පනත් ෙැන් ග ොඩක් යලා පැන ගිහිලාලා. ඒවා 
ගවනසා ෙයන්න ඕනෑ. ඒ වාගේම, වි ාවවිෙයාලවලට සාවාන්නව 
ෙටයුතු කිරීමට අවසාථාව ලබා ගෙන්න ඕනෑ.  දියුණු යටවල 

වි ාවවිෙයාලවල ෙයනවා වාගේ අගේ වි ාවවිෙයාලවලටත් ඒ 
සමහය  නීති - රීති, අේපනත් ග නැලාලා ගවනම බඳවා  ැනීගේ 
ක්රමග ෙයක් .ති ෙයන්න පුළුවන් නේ ගහොඳි . අගේ 

වි ාවවිෙයාලවලටත් සාවාන්නව දියුණු ගවන්න අවසාථාව ලබා 
ගෙන්න පුළුවන් නේ, අපි වි ාවාස ෙයනවා ඒ වි ාවවිෙයාලවලින් 
අපට ගහොඳ තත්ත්වයක් උො ෙය ගෙි  කියලා.  

මට ිතා ගෙනව ොලයක් තිගබන නිසා මම ගේ ොයේය 
ිතාම ගෙනවගයන් කියන්නේ.  

අපි universities,  Green Cities බවට පත් ෙයන්න ඕනෑ. 
වි ාවවිෙයාල Green Cities බවට පත් ෙයන්න ඕනෑ. ඒ 

වි ාවවිෙයාලවල විදුලිය ිතුරු කිරීම පිළිබඳව වාගේම පරිසය 
හිතොමී වටපිටාවක් .ති කිරීම පිළිබඳවත් අවධානය ගයොමු ෙ  
යුතුි . අධයාපන මධයසාථාන සැෙසීගේදී ඒ වටපිටාව -ඒ පරිසයය- 

ඊට  ැ ගපන, ඊට සරිලන ආොයයට සිදු ගවන්න ඕනෑ. මම 
ෙැක්ො, පසු ගිය ොලගත ග ොඩනැඟිලි හෙනවා. ඒවාගත කිසිම 
්රමිතියක් නැහැ. නිකිේම නිෙේ ග ොඩනැඟිලි විතයි . එවැනි 

තත්ත්වයක් උො ගනොෙයන්න ඕනෑ කියලා හිතනවා. ඒ වාගේම 
university villages .ති ෙයන්න ඕනෑ. University villages .ති 
ෙ ාම ඒ වි ාවවිෙයාලය තු  පාසලා, shopping complex, ගයෝහලා 

නිර්මාේය ගවන්න ඕනෑ.  

 රු නිගයෝජය ොයෙ සභාපතිතුමනි, අවසාන ව ගයන් මා 
ගේ ොයේය කියන්න ෙැමැතිි . ගමවැනි සංෙලාප තුළින්, 
අධයාපනගත ්ර තිය ෙයා ික්මනින්  මන් ෙයන්න අගේ නව 

යජය සූොනේ. ඒ වාගේම  රු උසසා අධයාපන අමාතයතුමාටත්, 
අගේ යාජය .මතිතුමාටත් මා සාතුති ෙයන්න ඕනෑ. කුලියාපිනවය 
ආසනගත ගේ 22වැනි ො නවෙය පීධය - medical faculty එෙ- 

සඳහා මුලා ල තියනවා. අපි නවෙය පීධ වැඩිගයන් .ති කිරීම 
තුළින් ගේ වි ාවවිෙයාල පධීධතිය පුළුලා ෙයන්න අගේ යජය ෙැන් 
ෙටයුතු ෙයමින් යනවා. ඒ සඳහා බිලියන තුනක් පමේ -මිලියන 

3,000ක් පමේ-  රු අමාතයතුමා ගවන් ෙයලා තිගබනවා. ඒ 
තුළින් අගේ යටට නවෙයවරු අ දතින් බිහි කිරීමට ිඩ සැලැසාවීම 
පිළිබඳව  රු .මතිතුමාට සාතුතිවන්ත ගවමින්  මා නිහඬ ගවනවා.   

[අ.භා. 22.22] 

 
ගු වෙොහාන් ලාල් වරේු ෙහතා (උසසප අ)යාපන යාජය 
අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு தமாஹான் லால் கிதரரு - உயர் கல்வி 

இராஜாங்க  அகமச்சர்) 

(The Hon. Mohan Lal Grero - State Minister of Higher 
Education) 

 රු නිගයෝජය ොයෙ සභාපතිතුමනි, වි ාවවිෙයාල 
(සංග ෝධන) පනත් ගෙටුේපත 2026 යටගත්, 2978 අංෙ 26 ෙයන 

වි ාවවිෙයාල පනගත් 75වන ව න්තිය සංග ෝධනය කිරීම 
පිළිබඳව .ති වන ගේ ෙථිොවගත්දී ව න සාවලාපයක් ෙථා 
කිරීමට ලැී ම  ැන මා විග ේෂ්ඨගයන් සතුටු ගවනවා. 

.ත්තටම වි ාවවිෙයාල අනධයයන ොර්ය මණ්ඩලගත දීර්ඝ 
ෝ න ිලා් මක් වාගේම, ඔවුන් මෑත ොලගත විත්රණය ක්රියා 
මාර් වලට අවරණර්ේ වීමට පවා මූලිෙ ගහේතුවක් වුේා, ඔවුන්ගේ 

වැටුේ පිළිබඳ ්ර ානවලට අමතයව, ඔවුන් විරාම  ැන්වීගේ වයස 
අගනකුත් යාජය නිලධාරින්ගේ ම ටමට, අවුරුදු 60 ෙක්වා ග න 
එන්නය කියන එෙ.  

ගේ ිලා් මට  රු ලක්ෂ්ඨාමන් කිරි.ලාල .මතිතුමා ්රධාන 
අගේ අමාතයාං ගත සිය ද ගෙනා ිතා ිහළින් .ුණේෙන් දුන්නා, 
විග ේෂ්ඨගයන් අගේ යජය රමිෙයන් ගෙගයහි ෙක්වන විග ේෂ්ඨ 

උනන්දුවත් එක්ෙ. අපි හැකි ික්මනින් ගමයට ෙැබින  
අනුමැතිය අයග න, වයස 57 ෙක්වා තිබුණු විරාම යෑගේ ොලය 
වයස 60 ෙක්වා එගහම නැත්නේ ෙැනට යජගත නිලධාරින්ට 
පවතින ොලය ෙක්වා දීර්ඝ කිරීම සඳහා ගේ පනත සංග ෝධනය 

ෙයනවා.  

ගේ සංග ෝධනයත් එක්ෙ අනධයයන ොර්ය මණ්ඩලයට 
ලැගබන වය්රසාෙ වයස 60 ෙක්වා සීමා ගවන්ගන් නැහැ. 

අනා තගත යාජය නිලධාරින්ගේ විරාම වයසා සීමාව සංග ෝධනය 
වන්ගන් යේ ගසේෙ, ඒ අනුව වි ාවවිෙයාල අනධයයන ොර්ය 
මණ්ඩලගතත් විරාම යෑගේ වයසා සීමාව සාවයංක්රීයව සංග ෝධනය 

වනවා, ගේ පනගත් අ දත් සංග ෝධනයට අනුව. ඒෙ තමි  ගේ 
සංග ෝධනගත තිගබන සුවිග ේී  වනවනාෙම. ගේ ෙක්වා අනධයයන 
ොර්ය මණ්ඩලගත අයට සිධීධ වුේා, තමුන්ගේ ආයතනගත 

්රධානියාග න් ගේ වයසා සීමාව වැඩි ෙය  ැනීම අවුරුධීගෙන් 
අවුරුධීෙ ලබා  න්න. අෙ ගේ සංග ෝධනය හයහා ඒ ගසේවෙයාගේ 
සාවාන්නත්වය ආයක්ෂ්ඨා ගවලා තිගබනවා, ඔුණට යජගත අගනකුත් 
නිලධාරින්ට ලැගබන වය්රසාෙය ලබා දීම හයහා. ඒ නිසා මා 

හිතනවා, ගේ ගයෝජනාව ගේ උ ත් සභාව විග ේෂ්ඨගයන් සතුනවන් 
යුක්තව අනුමත ෙයන පනත් සංග ෝධනයක් ග වි කියලා.  

වි ාවවිෙයාල අධයාපනය හා වි ාවවිෙයාල පිළිබඳ ්රවිත්ති 

ිතාම ෙැලඹිලිොරී බව අපි ෙන්නවා. ඒ ෙැලඹිලිොරී ්ර ාන 
අරණතගත සිට ගනොෙඩවා පැවතුණු, අගේ යග  වි ාවවිෙයාල 
අධයාපන පධීධතිය තු  සංසාෙිතියක් බවට පත් ගවලා තිබුණු ඒවා 

බවත් අපි ෙන්නවා. ගේ වාතාවයේය තු  වූ ශිෂ්ඨයයන්ගේ විවිධ 
ගයෝජනා හා ඔවුන්ගේ විවිධ තර්ෙ විතර්ෙ, සටන්වල  ත යුතු 
ගධීවලා තිගබනවා. උසසා අධයාපන අමාතය ලක්ෂ්ඨාමන් කිරි.ලාල 

.මතිතුමාත්, මමත් ඔවුන්ගේ ිලා් ේ ිතා සාවධානව 
වි ාගලාෂ්ඨේය ෙය බලනවා. අපට පුළුවන් හැම ගෙයක්ම අපි 
ෙයනවා. ඔවුන්ගේ මූලිෙ ිලා් මක් වුේා, වි ාවවිෙයාලවල 

්රග  ය වැඩි ෙ  යුතුි  කියලා. ගේ ්රග  ය වැඩි ෙයන්න ගේ 
වසය මුල සිටම අපි ගලොකු වැඩ පිළිගව ක් ග නාවා. අපි විභා  
ගෙපාර්තගේන්තුව එක්ෙ සාෙච්ඡා ෙ ා, අපට උසසා ගප  විභා  
්රතිලල ික්මනින් ලබා  න්න පුළුවන්ෙ කියලා. විභා  ්රතිලල 

ික්මන් කිරීම හයහා පමේක් ගනොගවි , අපි පුළුවන් තයේ 
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උනන්දු ෙ ා, විභා  ්රතිලල ලැබුණු අගේක්ෂ්ඨෙයන්ගේ 

ිලා දේප්ර වි ාවවිෙයාල ්රතිපාෙන ගෙොමිෂ්ඨන් සභාවට ගයොමු කිරීම 
online ක්රමගයන් ෙය  න්න. එතගෙොට ගේ ෙත්ත පරි ේෙ ත 
කිරීගේ ොලය ිතිරි ගවනවා. ඒ ිතිරි වීම හයහා අපට පුළුවන් cut
-off marks පුළුවන් ික්මනට ගෙන්නත්, ඒ හයහා වි ාවවිෙයාලයට 

ෙරුවන් .තු ත් ෙය  ැනීගේ ොලපරිච්ගේෙය අඩු ෙය  න්නත්. 

.ත්ත ව ගයන්ම යේ වසයෙ අග ෝසාතු මාසගත අගපොස 
උසසා ගප  විභා යට වාඩි ගවන ෙරුගවකුට ඊ ඟ වසගර් අන්තිම 

ෙක්වා, ගෙසැේබර් පසු වන තුරු, අවුරුධීෙකුත් මාස 4ෙට වැඩි 
ොලයක් නිෙරුගණ්  ත ෙයන්න ගවනවා.  ඔුණගේ වනවනා ොලය 
නාසාති ගවනවා, වි ාවවිෙයාලයට .තු ත් ගවන්න  තවන ගේ 

ොලපරිච්ගේෙය නිසා. අපි ගේ ොලය මාස 6කින් අඩු ෙයන්න 
සැලසුේ ෙයලා තිගබනවා. විග ේෂ්ඨගයන්  රු උසසා අධයාපන 
අමාතයතුමාගේ මඟ ගපන්වීම යටගත්, වසයෙට මාස ගෙෙ බැගින් 

ගේ ොලය ිසාසයහට  න්න අපි වැඩ ෙය ග න ආවා. ඒ වාගේම, 
.තු ත්වන ්රමාේය වසයෙට සියයට 20කින් වැඩි කිරීමටත් 
ෙටයුතු ෙ ා. වසයෙට සියයට 20කින් වැඩි වීම තු  ගේ 
අවුරුධීගධී ෙරුවන් 2208ක් වැඩිගයන් ්රග   ෙය  න්නවා. 

අ දතින් ආයේභ ෙයන ලෙ විවිධ පාධමාලා හයහාත් ගේ සියයට 
20ෙ පමේ වැඩි ්රග  ය වර්ධනය ෙය  න්න අපට පුළුවන් 
වුේා. ඒෙ ිතාම ලලොි  ෙටයුත්තක්.  ඒ තුළින් උසසා අධයාපන 

ක්ගෂ්ඨේ්රයට අපි දීපු ගපොගයොන්දුව ිටු ෙය  න්න පුළුවන් වුේා.   

ඒ විතයක් ගනොගවි . අපි ගේ ය ටාව ඊ ඟ වර්ෂ්ඨගතත්, ඊ ඟ 
වර්ෂ්ඨගතත් පවත්වා ග න යන්න බලාගපොගයොත්තු වනවා. ගේ 

වසගර් වි ාවවිෙයාලයට .තු ත්වීගේ cut-off marks ිදිරිපත් 
කිරීම පසු ගිය දින ගෙෙෙට ගපය සිදු වුණු බව අපි හැගමෝම 
ෙන්නවා. ගේෙ .ත්තටම පසු ගිය වසයට වඩා මාස එෙ හමායෙ 

පමේ ික්මනින් සිදු වුේා. ගේෙ නිකුත් කිරීම ගේ මාසගත 
20වැනි ො ෙක්වා ෙලා ගියා. .ත්තටම අපි හිතාග න හිනවගත ගේ 
මාසගත මුල ගේ cut-off marks  නිකුත් ෙයන්නි . ගේ දින 20ෙ 

්රමාෙයට ගහේතු වුගණ්ත් අනධයයන ොර්ය මණ්ඩලගත වර්ජනයි . 
ඒෙ ගනොවුේා නේ, සැේතැේබර් මාසගත මුල ගවනගෙොට cut-off 
marks ගෙන්න තිබුේා. 20 ගවනි ො ගේෙ දුන්නාට පසුව අපට 
අවසාථාව ලැගබනවා, ගනොවැේබර් මාසගත මුල ශිෂ්ඨයයන් .තු ත් 

ෙය  ැනීමට.  අපි ගේ වසගර් මුල සිටම ඒ සඳහා සේමන්්රේ 
තියලා, රැසාවීේ තියලා  රු .මතිතුමා සහ මම 
පීධාකරපතිවරුන්ටත්, උපකුලපතිවරුන්ටත් ෙැනුේ දුන්නා, ඊ ඟ 

අවුරුධීගධී පාධමාලාව ගනොවැේබර් මාසගත මුල පටන්  ැනීමට 
ලැහැසාති ගවන්න කියලා. වි ාවවිෙයාල ්රතිපාෙන ගෙොමිෂ්ඨන් සභාව 
සහ අමාතයාං ය පැත්ගතන් ෙ  යුතු ොර්ය භායය අපි ිෂ්ඨාට 

ෙයලා තිගබනවා.  රු නිගයෝජය ොයෙ සභාපතිතුමනි, මට තව 
විනාඩි ගෙෙෙ ොලයක් ලබා ගෙන්න කියා මම ඔබතුමාග න් 
ිලාලා සිනවනවා. ඒ අනුව ගේ වසගර් ්රතිලල මත ශිෂ්ඨයයන් .තු ත් 

ෙය  ැනීම ගනොවැේබර් මාසගත මුල සිට ෙයන්න අපට පුළුවන් 
ගවලා තිගබනවා. එය මාස ගෙෙෙ ික්මන් කිරීමක්. ගමොෙෙ, ගිය 
වසගර් ්රතිලල අනුව අපට ගේෙ ෙයන්න පුළුවන් වුගණ් ගේ 
අවුරුධීගධී ජනවාරි මාසගතදීි . නමුත් ගේ ගනොවැේබර් මාසගත 

මුලදී අනිවාර්යගයන්ම  නවෙය පීධ හා ිංජිගන්රු පීධ ආයේභ 
ෙයන්න අපට පුළුවන් වනවා. ඒ අනුව, ගේයාගෙණිය සහ ගමොයටුව 
වි ාවවිෙයාලවල ිංජිගන්රු පීධ ගෙෙත්, නවෙය පීධ  ේනාවකුත්  

ගනොවැේබර් මාසගත ආයේභ කිරීගේ හැකියාව ලැගබනවා.  
පීධාකරපතිවරුන් හා කුලපතිවරුන් ඔවුන් ගපොගයොන්දු වුණු විකරයට 
ගේ ෙටයුත්ත ෙයන්න  සූොනේ නේ, අපි ග ලාසනින් ෙැනුේ දුන් 

විකරයට  ගනොවැේබර් මාසය වනගෙොට අගනකුත් පාධමාලාත් 
පටන්  න්න අපට පුළුවන් වනවා.  

වි ාවවිෙයාලවලට 68,000ෙ පමේ ශිෂ්ඨය පිරිසක් ිලා දේ 

ෙයනවා. ඒ ිලා දේ කිරීම ලබන වසගර් සිට අනිවාර්යගයන්  

online   ෙ  යුතුි  කියන පෙනමට යාමට අපි ෙටයුතු ෙය ග න 

යනවා. එගහම වුගේොත්, අපට  ගේ ොලපරිච්ගේෙ ුණඟක් අඩු ෙය 
 න්න පුළුවන්.  ඒ අනුව අපි ලබන වසගර් සිට තවත් මාස 
ගෙෙකින් වි ාවවිෙයාල ්රග  ය ික්මන් ෙය  ැනීමට 
බලාගපොගයොත්තු වනවා. ගේ විකරයට අවුරුදු තුනක් පමේ 

යනගෙොට අපට ගේ වි ාවවිෙයාල ්රග  ය මාස 6කින් ිසාසයහට 
 න්න පුළුවන් වනවා. එතගෙොට වි ාවවිෙයාලයට .තු ත්වන  
උසසා ගප  සමත් ෙරුවන් මුුණේපාන ්ර ාන  ේනාවක්  විසඳන්න 

අපට පුළුවන්ෙම ලැගබනවා. ්රග  ය, ගුේාත්මෙභාවය වැඩි 
කිරීම, රැකියා ගව ඳ ගපො ට .ති අො ත්වය වැඩි කිරීම යන 
ගබොගහෝ ගධීවලා ගේ  සුළු ොලය තු  අපි ෙයලා තිගබනවා.  

විග ේෂ්ඨගයන් ගුේාත්මෙභාවය වැඩි කිරීම සඳහා පියවය ග න 
තිගබනවා. ගුේාත්මෙභාවය පිළිබඳ තහවුරු කිරීම, තත්ත්ව 
පාලනය කිරීම හා ්රරණතනය කිරීම සඳහා සාවාන්න ගෙොමිසමක් 

පිහිටුවීම සඳහා  සිය ද  පනත් ගෙටුේපත් ගේ වන විට සෙසා ෙය 
ග න යනවා. ගේ සාවාන්න ගෙොමිසම පිහිටුවීගමන් පසු .ත්ත 
ව ගයන්ම අගේ යග  ගප ධී ලිෙ අධයාපන ආයතන ගමන්ම 
යාජය අං ගත සිය දම උසසා අධයාපන ආයතනවල තත්ත්ව 

පාලනය සඳහාත්, ්රරණතනය සඳහාත් ගේ සාවාන්න ගෙොමිසමට 
යන්න ගවනවා. ඒ අනුව අපට සිය දම වි ාවවිෙයාල තු  ිතා ගහොඳ 
තත්ත්වයක් බලාගපොගයොත්තු ගවන්න පුළුවන්. 

 රු නිගයෝජය ොයෙ සභාපතිතුමනි, තව ගබොගහෝ ගධීවලා 
ෙථා ෙයන්න තිබුේත්, ොලය සීමිත බැවින් මට ලබා දුන්   
ොලය පිළිබඳව ඔබතුමාට සාතුතිවන්ත ගවමින් මගේ ව න 

සාවලාපය අවසන් ෙයනවා. ගබොගහොම සාතුතිි . 

 

ගු නිවයනජය කායක සභාපිනුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Sitting is suspended till 1.30 p.m. 

 

රැසපවීෙ ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අ ක හිම්වන ලදින්  අ. භා. 
1.30  නිවයනජය කථානායකුරො [ගු ිනලෝග සුෙිනපාල ෙහතා]වග් 
සභාපින කවවයන් නැවත පව කවන ලදී. 

அதன்படி அமர்வு இகடநிறுத்தப்பட்டு, பி.ப.130 மைிக்கு மீண்டும் 

ஆரம்பமாயிற்று. பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு திலங்க 

சுமதிபால] தகலகமவகித்தார்கள்.   

Sitting accordingly suspended till  1.30 p.m. and then resumed, 
DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] in 
the Chair.. 

 

ගු නිවයනජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු (නවෙය) නලින්ෙ ජයතිසාස මහතා. 

 
[අ.භා. 2.30] 
 

ගු (වවාය) නලින්ා ජයිනසපස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

 රු නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි, වි ාවවිෙයාල (සංග ෝධන) 
පනත් ගෙටුේපත පිළිබඳව යේ අෙහසා ෙැක්වීමක් ෙයන්න 

අවසාථාව ලැී ම  ැන මා සතුටු වනවා.  

වි ාවවිෙයාලවල අනධයයන ගසේවෙයන් 23,000ක් පමේ 
නිගයෝජනය වන අතගර්, ඔවුන් පසු ගිය ොලය පුයාවටම විත්රණය 

ිලා් ේ කිහිපයක් සේබන්ධගයන් වැඩ වර්ජනයෙ නියත ගවලා 
සිනවයා. ඒ ි ලා් ේ අතය ්රධාන ොයේා තුනක් තිගබනවා. ඒ තමි , 
ඔවුන්ගේ මාසිෙ හිල  දීමනාව වැඩි ෙය  ැනීම, ඔවුන්ගේ මූලිෙ 

903 904 



පාර්ලිගේන්තුව 

වැටුප සහ දීමනා සියලාල EPF එෙට, ETF එෙට එෙතු ෙය 
 ැනීම සහ ගේ කියන විරාම වයස දීර්ඝ ෙය  ැනීම. අෙ 
සංග ෝධනය  ි දිරිපත් ගවන්ගන් ඒ අතරින් විරාම යන වයස වැඩි 

කිරීම සේබන්ධගයන්.  

 රු නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි, ගෙොි  ොලගයත් අගේ 
යග  අධයාපනය සේබන්ධගයන් සමාජගත බලවත් උනන්දුවක් 

තිගබනවා. ගෙම පියන් සිතනවා, -ඒ සිරණම සාධායේි .- තමන්ගේ 
ෙරුවාට උරුම ෙයන්න පුළුවන් ිහ ම ොයාෙය අධයාපනය 
කියලා. ගමොෙෙ, අගේ යග  ගෙම පියන්ට පයේපයාගවන් එන 

ිඩේ අක්ෙය  ේන්, මහා යානවාහන, මහා පරිමාේ 
ෙර්මාන්ත ාලා ෙරුවන්ට උරුම ෙයන්න බැරි නිසා ඔවුන් ගෙගසේ 
ගහෝ දුක් මහන්සි ගවලා අධයාපන හිණිම ගේ ිහ ටම ෙරුවන් 

එග ොඩ ෙයන්න මහන්සි ගවනවා. ඒ නිසා තමි  සමහය 
ජාවායේෙරුවන් ගෙම පියන්ගේ ඒ අයෝලාෂ්ඨය ්රගයෝජනයට 
 න්ගන්. 

පසු ගිය ෙවසාවල අගපොස (සාමානය ගප ) අසමත් වුණු 

ෙරුවන් පිරිසක් හන්තාගන් ෙඳවුයෙට අයග න ගිහිලාලා 
ාසාමානය ගප  සමත් ෙයවන්නේා කියලා ඔවුන්ට ලිංගිෙ අතවය 
ෙයපු සිදුවීමක් වාර්තා වුේා. ඔබතුමාත් එය මාධය තුළින් ෙකින්න 

.ති. ෙරුගවෝ කියලා කියන්ගන් ගෙම පියන් මලා වාගේ බලා ත්, 

.ගහේ තියාග න හෙපු ෙරුගවෝ. ඒ ෙරුගවෝ එෙ ෙවසක්වත් ග ෙරින් 
පිට මං ෙයන්න ගෙම පිගයෝ සූොනේ නැහැ. නමුත්, සාමානය 

ගප  ෙඩ ිම ගෙගසේ ගහෝ පුණ ෙය  න්න ගෙම පියන්ටත් 
බලවත් වුවමනාවක් තිගබන නිසා ඒ ෙරුගවෝ නවෙ එතැනට ගයොමු 
ෙ ා. ඒ අවසාථාගවන් ්රගයෝජනය  ත් පුධී ලගයෝ කීප ගෙගනක් 

ඒ ෙරුවන් අපගයෝජනයට ලක් ෙ ා.  

 රු නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි, ගේ දිනවල මහත් 
ආන්ගෙෝලනයෙට තුඩු දීලා තිගබන යජගත නවෙය නිලධාරින්ගේ 

සං මය සහ අධයාපන අමාතයාං ය අතය තිගබන ්ර ානය 
බලන්න. ඒ ෙරුවන්ට පාසලා ලබා  ැනීම සඳහා ගෙම පියන් ෙයන 
මහන්සිය, උත්සාහය පිළිබඳව අපි අ ය කිරීමක් ෙයනවා. නමුත්, 
ඒ ලැි සාතුව කිසිදු සාධායේ බවකින් ගතොයි  කියලාත් 

ගපගනනවා. ඒ නිසා ගමහි තිගබන සාධායේ ිලා් ේ ෙ ්රතික්ගෂ්ඨේප 
ගවලා යනවා. නමුත්, අපි එෙ ෙරුේක් සලෙන්න ඕනෑ. මීට මාස 
කිහිපයෙට ගපය වාර්තා වුණු මී හතැන්ගන් ්රාථමිෙ විෙයාලයට 

ෙරුවන් .තු ත් ෙය  ැනීම සඳහා ෙයපු උධීගඝෝෂ්ඨේයට සහභාගි 
වුණු ගෙම පියන් පිළිබඳව බලන්න. ඒ පැත්ගත් යබර් කිරි ෙපන, 
වැලි ග ොඩ ෙමන සාමානය ෙේෙරුගවෝ තමි  ඒ ෙරුවන්ගේ 

ගෙම පියන්. ඔවුන්ටත් තිබුණු එෙම ිලා් ම තමි , ගෙගසේ ගහෝ 
තමන්ගේ ෙරුවා යජගත පාසලෙට ෙමා  ැනීම. ගේ සිය ද 
විත්රණන්වල, තයාතියේවල ගෙම පියන් අය  ය ෙයන්න, 

උධීගඝෝෂ්ඨේය ෙයන්ගන්, විවිධ ගධීවලා ෙයන්ගන් යජගත 
පාසලෙට -යජගත අධයාපනයට- ෙරුවන් .තු ත් ෙයවීම සඳහාි . 
ඒ උත්සාහය පිළිබඳව අපි හැම ගෙනාම සතුටු වන්න ඕනෑ.  

 රු නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි, 2025 උසසා ගප  

විභා ගයන් වි ාවවිෙයාල සඳහා ෙඩ ිේ ලකුණු නිකුත් ෙය 
තිගබනවා. ගෙගසේ ගහෝ තමන්ගේ ෙරුවන් වි ාවවිෙයාලයෙට 
.තු ත් ෙයලා උසසා අධයාපනය ලබා ගෙන්න ඕනෑම 

ගෙම පිගයකුට බලාගපොගයොත්තුවක් තිගබනවා. හැබැි , අගේ 
යග  තිගබන සීමිත වි ාවවිෙයාල ්රමාේය නිසා ඒ සඳහා 
තිගබන්ගන් ිතාම පටු ගෙොයටුවක්. ඒ නිසා උසසා ගප  

සමතුන්ග න් සියයට 27ක් වි ාවවිෙයාලයට යනගෙොට සියයට 
83ක් එළිගත. ඒ නිසා සමහය වයාපාරිෙි න්, ජාවායේෙරුවන්, 
ඔවුන්ගේ වයාපාය, එගහම නැත්නේ ලාභ ලබන වයාපාය බවට 

ගේවා පත් ෙය  න්න ගමන්න ගේ අවසාථාව පාවිච්චි ෙය 
 න්නවා.  

ගලෝෙගත යාජය වි ාවවිෙයාල - State universities - වාගේම, 

යාජය ගනොවන වි ාවවිෙයාලත් - non-State universities - 

තිගබනවා. එගහම නැත්නේ, යාජය ගනොවන වි ාවවිෙයාල කියලා 

කියන්ගන් ුණගෙක් ගප ධී ලිෙ වි ාවවිෙයාලම ගනොගවි . 

ගප ධී ලිෙ වි ාවවිෙයාල විලාසිතා සහ යථාර්ථය සේබන්ධගයන් 

අගේ  රු  ේපිෙ යේවෙ .මතිතුමාගේත් හිතවතකු වන ශ්රී 

ජයවර්ධනපුය වි ාවවිෙයාලගත ගජයෂ්ඨාධ ෙථිො ාර්ය අනුරුධීධ 

්රදීේ මහතා ලියපු ගපොතක් ෙැන් මා  ඟ තිගබනවා.  

එම ගපොගත් සඳහන් වනවා, ාබ්රිතානයගත .ත්ගත් එක් 

ගප ධී ලිෙ වි ාවවිෙයාලයක් පමණි. ඒ බකින්හැේ 

වි ාවවිෙයාලයි '' කියලා.  එහි යාජය ගනොවන වි ාවවිෙයාල 

තිගබනවා. නමුත්, ලාභ ිපයීගේ පයමාර්ථගයන් පවත්වාග න 

යන්න තිගබන වි ාවවිෙයාල සංයයාව එෙි . ඒ වාගේම තවත් එහි 

සඳහන් වනවා,  ''ඕසාගේලියාග  .ත්ගත් ෙ ගෙෙකි. එනේ, 2987දී 

ආයේභ ෙ  ාBond University" සහ 2989දී ආයේභ ෙ  ාThe 

University of Notre Dame Australia"  වි ාවවිෙයාලයි '' 

යනුගවන්. 

ඊ ඟට, කියනවා, ''සිං ේූරරුග  පවතින්ගන් එවැනි 

වි ාවවිෙයාල ගෙෙකි. Singapore Management University and 

SIM University. ගමි න් ප මුවැන්න වන Singapore 

Management University, යජය විසින් මුෙලා ආගයෝජනය ෙයන 

ලධීෙකිා කියලා. 

සමහය තැන්වල ඒ ආොයයට යේ නියාමනයක් සහිතව යජය 

මැදිහත් ගවලා තමි  යාජය ගනොවන වි ාවවිෙයාල ආයේභ ෙයලා 

තිගබන්ගන්.  

එම ගපොගත් තව දුයටත් ගමගසේ ෙ සඳහන් වනවා: 

"නි ගයෝර්ක් ්රාන්තගත ගප ධී ලිෙ වි ාවවිෙයාල 288ක් 

පිහිටා .ති අතය, එි න් ලාභ ලැී ගේ පයමාර්ථය .ත්ගත් 

ගප ධී ලිෙ වි ාවවිෙයාල 28ෙට පමණි. එපරිධීගෙන් 

ගපන්සිලාග නියාග  .ති ගප ධී ලිෙ වි ාවවිෙයාල 228න්, ලාභ 

ලැී ගේ පයමාර්ථය .ත්ගත් ගප ධී ලිෙ වි ාවවිෙයාල 9ෙටෙ, 

මැසු ගස හි .ති ගප ධී ලිෙ වි ාවවිෙයාල 88න්, ලාභ ලැී ගේ 

පයමාර්ථය .ත්ගත් ගප ධී ලිෙ වි ාවවිෙයාල 4ෙටෙ යනුගවන් 

ිතාමත් අඩු සංයයාවක් ග . සමසාතයක් ව ගයන්  ත්තාම 

.ගමරිො එක්සත් ජනපෙගත පිහිනව ගේ ්රාන්ත තුගන්ම 

ගප ධී ලිෙ වි ාවවිෙයාල 404ක් පිහිටා .තත්, ඒවාගයන් ලාභ 

අගේක්ෂිත ඒවා .ත්ගත් 32ක් පමණි.ා 

අගේ යග ත් ගෙමවුපියන්ට තමන්ගේ ෙරුවන්ට ිහ  

අධයාපනයක් ලබා දීම සඳහා තිගබන ෙැමැත්ත -අගේක්ෂ්ඨාව- 

සමහය උෙවිය මුෙලා ිපයීගේ පයමාර්ථගයන් ගයොො ග න 

තිගබනවා. ගේ ගවනගෙොට අගේ යග  නවෙය පීධවල සිසුන් දින 

200ෙට වැඩි ොලයක් සතයග්රහවල නියත ගවලා සිනවන බව  රු 

උසසා අධයාපන .මතිතුමා ෙන්නවා. ගෙොගහේ ගිහිලාලා බැ දවත් 

ඔවුන්ගේ නවෙය පීධ ිදිරිපිට අ ටාල  හග න සතයග්රහ 

පවත්වන බව ගපගනනවා. .ි  ගේ? ඔවුන් කියනවා, මාලගේ 

තිගබන SAITM කියන ගප ධී ලිෙ නවෙය විෙයාලය අගහෝසි 

ෙයන්න කියලා. අපි ගප ධී ලිෙ වි ාවවිෙයාල පිළිබඳ සාෙච්ඡාව 

පැත්තකින් තබමු.  

අපි ෙන්නවා, එක්සත් ජාතිෙ පක්ෂ්ඨය 2977 විවිත ආර්ථිෙය 

ආයේභ ෙ  දිනගත සිට ඔවුන් ගප ධී ලිෙ වි ාවවිෙයාල 

ගවනුගවන් ගපනී සිනව බව. 2980දී උතුරු ලංො ගප ධී ලිෙ 

905 906 

[ රු (නවෙය) නලින්ෙ ජයතිසාස මහතා] 
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වි ාවවිෙයාලය ආයේභ ෙ ා. 2982වන ගෙොට උතුරු ගෙො ඹ 

ගප ධී ලිෙ නවෙය විෙයාලය ආයේභ ෙ ා. ගේ ආොයයට 

එක්සත් ජාතිෙ පක්ෂ්ඨය තමන්ගේ ්රතිපත්තියක් විකරයට 

ගප ධී ලිෙ වි ාවවිෙයාල ගවනුගවන් ගපනී සිනවනවා. එය අරුමයක් 

ගනොගවි . ඊට ්රතිපක්ෂ්ඨව අපි හිතනවා, අධයාපනය සහ උසසා 

අධයාපනය ලබා දීම යජය සතු විය යුතුි  කියලා. ගෙොි  එෙ 

ගහොඳෙ, ගෙොි  එෙ ගහොඳ නැධීෙ කියලා ගේ පාර්ලිගේන්තුග දී ඒ 

පිළිබඳව දීර්ඝ සංවාෙයක්, සාෙච්ඡාවක්, විවාෙයක් අපට ෙයන්න 

පුළුවන්.  

 රු නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි, පසු ගිය ොලය පුයාම අගේ 

යග  මතයක් ග ොඩ නඟා තිගබනවා, ගලෝෙ ගත යටක් ිදිරියට 
යන ගෙොට, ආර්ථිෙය ්රසායේය වන ගෙොට, ඒෙ පුධී ල ආොයම 
වැඩි වන ගෙොට ඒ යග  ගනොමිලගත ගෙන අධයාපනය නැවතිලා, 

ගප ධී ලිෙ අධයාපනයට වැඩි ිඩෙඩක් විවිත වනවාය කියලා. 
ඒෙ ප ටපලා ගබොරුවක්. ගලෝෙය  ත්තාම ගනොමිලගත 
අධයාපනය තිගබන්ගන් කියුබාව වැනි සමාජවාදි යටවල පමේක් 
ගනොගවි . ගලෝෙ ගත ගහොඳම අධයාපනය තිගබනවාය කියා ෙැනුත් 

වි ාවාස ෙයන පින්ලන්තය වැනි සාෙැන්ඩිගන්වියානු යටවලා 
 ත්ගතොත්, පින්ලන්තගත  ගපය පාසගලා සිට මූලිෙ උපාකරය ෙක්වා 
ගනොගවි , ප ා ාත් උපාකරය ෙක්වා  තවමත් ගනොමිලගත අධයාපනය 

ලබා ගෙනවා. යුගයෝපගත ආර්ථිෙ අර්බුෙයක් හමා ග න යනවා. 
ගේ ආර්ථිෙ අර්බුෙය හමුග  ඒ ආණ්ඩුව අමාරුගවන් රණන්දුවක් 
අයග න තිගබනවා, ගධීය ය ශිෂ්ඨයි න්ග න් ගනොගවි , විගධීය ය 

ශිෂ්ඨයි න්ග න් පමේක් යේ මුෙලක් අය ෙයන්න. එයටත් 
විගයෝධයක් තිගබනවා. එවැනි යටවලා ගප ධී ලිෙ අධයාපනගත 
සිට ගනොමිලගත යාජය අධයාපනය ෙක්වා  මන් ෙයලාි  

තිගබන්ගන්. චීනය  ත් තත් එගහමි . චීනගත ගප ධී ලිෙ 
අධයාපනය තිගබනවා. හැබැි  ඔවුන්ගේ 2006 - 2022 පසා අවුරුදු 
සැලැසාගේ චීන මහජන සමූහාණ්ඩුව ගයෝජනා ෙයලා, ක්රියාත්මෙ 
ෙය ග න යනවා, චීනගත බටහිය පැත්ගත් සිට නැ ගඟනහිය 

පැත්තට, දුේපත්ෙම වැඩි පැත්ගත් සිට අඩු පැත්තට, එගහම 
නැත්නේ යුනාන්වල සිට ී ජිං පැත්තට ගනොමිලගත සහ අනිවාර්ය 
අධයාපනය ලබා දීම. ඒ නිසා ගලෝෙගත ආර්ථිෙය, යටෙ 

ආර්ථිෙය ්රසායේය වන ගෙොට, ෙ  ජාතිෙ නිෂ්ඨාපාෙනය වැඩි වන 
යටවලා  මන් ෙයන්ගන්, අධයාපනය සඳහා ්රග   වීමට තිගබන 
අි තිය තහවුරු ෙයන්න යජය අධයාපනගත අි තිය අතට 

 ැනීමටි . හැබැි  අපට මතයක් හෙමින් යනවා, යටක් දියුණු වන 
ගෙොට ගප ධී ලිෙ අධයාපනය තමි  ්රමුය වන්ගන් කියලා. නැහැ, 
ඒෙ වැරැදිි . ගේ ිඩෙඩ .තුග ේ අගේ යග  ගවලා තිගබන්ගන් 

ගමොෙක්ෙ?  

 රු නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි, ගේ SAITM එගක් 
ොයේාව සේබන්ධගයන් පසු ගිය ෙවසාවල අපි සාෙච්ඡා වුේා. 

උසසා අධයාපන .මතිතුමා ගේ පාර්ලිගේන්තුවට කි වා, ඒෙ 
අගහෝසි ෙයන්ගන් නැහැ, වහන්ගන් නැහැි  කියලා. ඒෙ ඒ 
පැත්තට වි ාල නධර්යයක් වුේා.  

 
ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගේෙ පසු ගිය ආණ්ඩුව ොලගත පටන්  ත් ගෙයක්,   රු 
නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි. අපට ඒෙ ආපසාසට හයවන්න බැහැ. 
අපි ඒෙ වැුණගවොත් ඒ ග ොලාගලෝ උසාවි යි . උසාවි ගියාට පසාගසේ 

අපට ගේෙ විවිත ෙයන්න වනවා. මා කි ග  ඒෙි . පසු ගිය 
ආණ්ඩුව ොලගත තමි  ගේෙ පටන්  ත්ගත්, අගේ ආණ්ඩුව 
ොල ගත තමි  ප මුවන ෙණ්ඩායම - first batch එෙ - එළියට 

ආග  කියලා. අපි ගේෙට විසඳුමක් ගෙන්න ඕනෑ. මා 
ඔබතුමාග න් අහන්ගන් ගමයි .  යජයි , ගප ධී ලිෙ අං යි  
මැදිහත් ගවලා ගේෙ ෙයනවා නේ ඔබතුමා ෙැමැතිෙ? 

ගු (වවාය) නලින්ා ජයිනසපස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මගේ ෙථාග දී මා කියන්නේ ගෙෝ.  

 
ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

යජයි , ගප ධී ලිෙ අං යි  ගෙග ොලාලන්ම එෙතු ගවලා 

SAITM එෙ Public-Private Partnership එෙෙට run ෙයන 
එෙට ඔබතුමා ෙැමැතිෙ? 

 
ගු (වවාය) නලින්ා ජයිනසපස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඒෙ ෙයන්න බැරි ොයේය මා කියන්නේ. 

 
ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

යජගත නියාමනය යටගත් Public-Private Partnership 

එෙෙට SAITM එෙ ග න යන්න ඔබතුමා ෙැමැතිෙ? ගමොෙෙ, 
ගේෙ හයවන්න බැහැ. ගේෙ ආපසාසට හයවන්න බැහැ.  

 
ගු නිවයනජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

හැමගෙනාම උනන්දු වන්ගන් විසඳුමක් ගසොයන්නි . 

තමුන්නාන්ගසේලාටත් විසඳුමක් ගසොයන්නි  කියන්ගන්. නමුත් ඒ 
විසඳුම සාධායේ වන්න ඕනෑ. 

 
ගු (වවාය) නලින්ා ජයිනසපස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

අපිත් ගේ යග  ෙරුවන්ගේ අධයාපනය සඳහා විසඳුමක් 
ගසොයන්න තමි  සාෙච්ඡා ෙයමින් ින්ගන්. මුෙලා ගපොලියට ගෙන 
ආයතන ගේ යග  තිගබනවා ගන්. සමහය ආයතන මහා 

පරිමාේගයන් පවත්වා ග න යනවා. හැබැි  ඒ ආයතන සියලාලම 
ආණ්ඩුගවන් වටලන්ගන් නැහැ ගන්. සමහය ආයතන බලපත් ලබා 
ග න මුෙලා ගපොලියට ගෙනවා. නමුත් සක්විති යේසිංහ අලාලා 

 ත්තා ගන්. සක්විති යේසිංහ එවැනි මුෙලා ජාවායමෙ නියත ගවලා 
සිනවයදී ඔුණව අලාලා ග න හිගර් ෙැේමා. .ි , ඒ? එය වං නිෙ 
ජාවායමක් නිසා. ඒ වාගේම තමි , ෙැන් ගේ SAITM ආයතනයත්. 

2008 මාර්තු 32වන ො ශ්රී ලංො ආගයෝජනය මණ්ඩලය සහ 
ගනවිලා ්රනාන්දු මහතා අතය අත්සන් ෙයපු ගිවිසුමකින් තමි  ගේ 
ආයතනය ආයේභ ෙග ේ. ගේ ගිවිසුම අත්සන් ෙයන ගෙොට තිබුණු 

ගෙොන්ගධීසි ගමොනවාෙ?  

ඒ ගවලාග  තිබුණු South Asian Institute of Technology 
and Management (Pvt.) Limited කියන ඔුණගේ සමා ම විසින් 

BOI එගෙන් අවසය ිලාලනවා,  Information Technology, 
Management and Finance, Engineering, Vocational Studies, 
Nursing, Languages, Health Science කියන පාධමාලා ආයේභ 
ෙයන්න. 

 ගේෙ .තු ත ාMedicine" කියලා ගෙොගහේවත් නැහැ. 
ගස යය සේබන්ධගයන් තිගබන්ගන් ාNursing සහ Health 
Science" විතයි . ඒ වාගේම BOI එෙ ගේ පාධමාලා සඳහා 

අනුමැතිය ගෙන ගෙොටත් ගෙොන්ගධීසි ගෙෙක් ෙමනවා. එෙක් 
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පාර්ලිගේන්තුව 

තමි  “This approval was granted subject to the condition 
that the approval from Ministry of Health and Nutrition be 
obtained prior to providing training in Health Science”  

කියන එෙ. ගස යය විෙයාව සේබන්ධ පුුණණුවක් දීමට ෙලින් 
ගස යය, ගපෝෂ්ඨේ අමාතයාං ගත අනුමැතිය -අවසයය- ලබා 
 ැනීම අනිවාර්ය අව යතාවක් ගවලා තිබුේා.  

මගේ අගත් තිගබනවා, 2020.08.09වැනිො එවෙට Sri Lanka 
Medical Council එගක් සභාපතිනිය වුණු ලලිතා ගමන්ඩිසා 
මැතිනිය BOI එගක් සභාපතිවයයාග න් අහන ්ර ානවලට එවෙට 

BOI එගක් සභාපති සහ Director General වන ගේ.ඩී. 
බණ්ඩායනායෙ මහතා ගෙන පිළිතුය. එතුමිය අහනවා, “Did the 
application include a proposal to set up a Medical School?” 

කියා. නවෙය විෙයාලයක් සෑදීම සඳහා ිලා් මක් ගමහි තිබුේාෙ?  
නැත. එගහම නැත්නේ රුසියාග  Nizhny Novgorod යාජය 
වි ාවවිෙයාලය සමඟ ඒොබධීධ ගවලා වි ාවවිෙයාලයක් හෙන්න 
අවසය අයග න තිබුේාෙ? නැත. ඒ කියන්ගන් BOI එගක් 

අනුමැතිය තිගබන්ගන් Nursing සහ Health Science කියන 
උපාකර ගෙෙ ගෙනවා නේ ගස යය අමාතයාං ගත අනුමැතිය ලබා 
 ත යුතුි  කියලාි .  

ඊට පසාගසේ ගනවිලා ්රනාන්දු මහතා ප්රවල දිගින් දි ටම 
ෙැන්වීේ ෙැේමා ගස යය අමාතයාං ගත අනුමැතිය තිගබනවා 
කියලා. 2023.04.05වැනිො එවෙට ගස යය අමාතයාං ගත 

 ගලාෙේ Dr. Nihal Jayathilake නීතිපති ගෙපාර්තගේන්තුවට 
ලියනවා,  “I was instructed by the Hon. Minister ...."     

එවෙට ගේ ාHon. Minister" අෙ ජනාකරපති නමත්රීපාල 

සිරිගසේන මැතිතුමා. 

 “ ... to inform you that he did not issue any letter in 
writing or otherwise or grant any approval to the effect 
of carrying out a Medical Faculty at SAITM and to 
award Medical Degrees in Sri Lanka.”   

එවෙට ගස යය .මතිවයයාගේ උපගෙසා මත නිහාලා ජයතිලෙ 
ගලාෙේවයයා ලියනවා, ගේ SAITM එෙට නවෙය උපාකරයක් 
්රොනය කිරීම සඳහා කිසිදු ආොයයෙ අවසයයක් ලබා දුන්ගන් 
නැහැි  කියලා. ගේෙ .ත්තෙ ගබොරුෙ කියලා ෙැන් 

ජනාකරපතිතුමාග න් අහන්න පුළුවන්. හැබැි , ගමගහම තිගබධීදී 
South Asian Institute of Technology and Management කියන 
ආයතනගත ගනවිලා ්රනාන්දු  ගෙොසාතය මහත්තයා ෙඩුගවල දිසා 
අකරෙයේයට  දිවුරුේ ගපත්සමක් ිදිරිපත් ෙයනවා, ාමා ්රො  

ෙය සිනවන්ගන් විත්තිෙරුගේ නවෙය විෙයාලය සේබන්ධව ගර්යය 
ගස යය අමාතයාං ගත අමාතයවයයාග න් ලිිතතව අනුමැතිය ලබා 
ග න .ති බවි ා කියා. 

ගේ තිගබන්ගන් ෙඩුගවල උසාවියට ිදිරිපත් ෙ  දිවුරුේ 
්රො යි . ඔුණ අවසයය  ත්ගත් ගෙොගහන්ෙ? ගස යය 
අමාතයාං ගයන් අවසය අයග න නැහැ. ඒෙ තමි  ගස යය 

අමාතයාං ගත ගලාෙේවයයා කියන්ගන්. හැබැි , ඔුණ අවසයයක් 
අය ග න තිගබනවා. ොග න්ෙ, ඒ ොලගත ගප ධී ලිෙ ගස යය 
අං ය ්රවර්ධනය කිරීම සඳහා ගස යය අමාතයාං ගත 

අධයක්ෂ්ඨවයගයක් හිනවයා. ඔුණ තමි  නවෙය හර්ෂ්ඨ අමලා ෙ  සිලාවා. 
ඔුණග න් එෙඟතාවක්, අනුමැතියක් අය ග න තිගබනවා, මාලගබ් 
්රගධී ගත ගප ධී ලිෙ ගයෝහලක් .ති ෙයන්න. අන්න ඒ ලියුම 

තමි  Dr. Neville Fernando සාවෙය ගලස පාවිච්චි ෙයලා ගස යය 
අමාතයාං ගත අනුමැතිය ලැබුේාි  කියලා යටට ිදිරිපත් 

ෙයන්ගන්. ඔුණ දිගින් දි ටම ්රො  ෙයනවා, ාගේ ආයතනය 

රුසියාග  Nizhny Novgorod යාජය වි ාවවිෙයාලයත් එක්ෙ 
අනුබධීධි , ඒ නිසා  මි  එවන්නා කියලා. ගේ තිගබන්ගන් 
2022.22.29 දින Alexey Postnikow, Director of Nizhny 
Novgorod State Medical Academy  ලංොගවන් ෙ  විමසීමක් 

 ැන ෙ  ්රො යක්.  

ඔුණ කියනවා, "In response to your previous email 
inquiry with regard to the status of the Sri Lankan 
Campus of Nizhny Novgorod State Medical Academy, I 
would like to inform you that the Database of accredited 
Higher Education Institutions in the Russian Federation 
maintained by the National Accreditation Agency does 
not contain any information about the Sri Lankan 
Campus of Nizhny Novgorod State Medical Academy.” 
කියා. රුසියාග  විගධී  වි ාවවිෙයාල සේබන්ධ යාජය 
ආයතනගයන් කියා තිගබනවා, ගමගහම වි ාවවිෙයාලයෙට 
අනුබධීධ ආයතනයක් ලංොග  ගෙොගහේවත් නැහැ කියලා.  

 
ගු නිවයනජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ොටෙ, ඒ උත්තයය එවා තිගබන්ගන්? 

 

ගු (වවාය) නලින්ා ජයිනසපස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඒ උත්තයය එවා තිගබන්ගන් Dr. Chanaka De Silvaට.  

ඊ ඟට මම කියන්නේ, ගේ ොයේයටම සේබන්ධ අගනක් 
ොයේය  ැන. ගේ තිගබන්ගන් ආන්ගෙෝලනයට තුඩු දීලා තිගබන 

ෙරුේ සේබන්ධගයන් එවෙට රුසියාග  ශ්රී ලංො තානාපති 
ව ගයන් ෙටයුතු ෙ  උෙයං  වීයතුං  එවපු 2022.22.07 දිනැති 
ලිපිය. ඔුණ කියනවා,“…the Russian Federation have informed 

in December 2011, that the Russian Federation has not 
established a branch of any educational institute in the 
territory of Sri Lanka” කියලා. ඔුණ ගවන ගවන අයථා 

 නුගෙනුවලට සේබන්ධි  කියන එෙ ගවනත් ොයේයක්. හැබැි  
නිල ව ගයන් අගේ යට නිගයෝජනය ෙ  යාජය තාන්ත්රිෙයා අගේ 
යටට ෙැනුේ දීලා තිගබනවා, SAITM එෙ රුසියාග  එවැනි 

වි ාවවිෙයාලයෙට අනුබධීධ නැහැ කියලා. හැබැි , SAITM එෙ 
දි ටම ෙැන්වීේ ප  ෙයන්ගන් එය රුසියාග  Nizhny Novgorod 
වි ාවවිෙයාලයට අනුබධීධි  කියලාි . ඒ විතයක් ගනොගවි , 
ලංොග  ෙරුවන්ග න් එෙතු ෙයන මුෙලාවලින් සියයට 22ක් ඒ 

ආයතනයට යවනවා කියලාත් ඔවුන් ෙැන්වීේ ප  ෙයනවා.  

"Asian Institute of Technology and Management" කියන 
නම තමි  ආයේභෙ අවසාථාග දී තිබුගණ්. ඊට පසුව ඒ ග ොලාලන් 

ඒෙ නවෙක් ගවනසා ෙ ා, ාSouth Asian Institute of Technology 
and Management - SAITM"- කියලා. එගහම ෙයලා තමි  BOI 
එගෙන් අනුමැතිය  ත්ගත්. හැබැි , SAITM කියන එෙ ගහොයාට 

ගවනසා ෙ ා, ාSouth Asian Institute of Technology and 
Medicine" කියලා. “M” අකුගයන් අෙහසා වුණු “Management” 
කියන එෙ “Medicine” කියලා ොග න්වත් අවසයයක්  ත්ගත් 

නැතුව ගහොයාට ගවනසා ෙ ා.  එගහමි  ගවනසා ෙග ේ. .ි ? 
ඔුණගේ එෙම අයමුේ වුගණ් ලාභය පමේක් නිසාි . එවෙට 
ගස යය අමාතයාං ගත ගලාෙේවයයාව සිනව යවින්ද්ර රුගබ්රු 

.තුළුව පසා ගෙගනකුග න් යුත් ෙමිටුවක් පත් ෙ ා. Dr. 
Ravindra Ruberu, Chairman, Dr. H.R.U. Indrasiri, Prof. 
Jayantha Jayawardana, Dr. Palitha Abeykoon and Mrs. A.R. 
Ahamed යන අය 2022.02.28 වන දින ගස යය අමාතයාං යට 
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ිදිරිපත් ෙ  ඒ ෙමිටු වාර්තාග  ඒ ොයේා සියලාල තිගබනවා. 

BOI එගෙන් අවසය අයග න තිගබන්ගන් ගවනත් නමකින් 
කියලා තිගබනවා. Nursing සහ Health Science Degree එෙක් 
ලබා ගෙනගෙොට ගස යය අමාතයාං ගයන් අනුමැතිය ලබා  න්න 
ඕනෑ, එවැනි අනුමැතියක් ලබා ග න නැහැ කියලා තිගබනවා. 

අනුමැතියක් අයග න තිගබන්ගන් 2009.02.07 වන දින Dr. Amal 
Harsha De Silvaග න්, ඒෙ වලංගු නැහැ කියලා තිගබනවා. ගේ 
තමි  ගේ ආයතනය සේබන්ධගයන් ගස යය අමාතයාං ගත හිටපු 

ගලාෙේවයයා නිකුත් ෙ  වාර්තාව.  

ඊ ඟට, තවත් වාර්තාවක් තිගබනවා. උසසා අධයාපන 
අමාතයාං ගයන් ගිහිලාලා ගමය පරීක්ෂ්ඨා ෙ ා. ඒ සඳහා ගිගත 

වි ාවවිෙයාල ්රතිපාෙන ගෙොමිෂ්ඨන් සභාග  වත්මන් සභාපති Prof. 
Mohan de Silva .තුළු පසා ගෙගනක්. අගපොස උසසා ගප  සඳහා 
ජීව විෙයා විෂ්ඨය ධායාව හොයා නැති, අගපොස උසසා ගප  

විභා ගයන් “S” pass තුනක්වත් ලබා ග න නැති සිසුන් SAITM 
එගක් ප මු ෙණ්ඩායේ හතය තු  සිනව බව ඔවුන් ගසොයා  ත්තා. 

 
ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගමොෙක්ෙ, ඒ වාර්තාව? 

 
ගු (වවාය) නලින්ා ජයිනසපස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

2013 ගපබයවාරි 26 දිනැති, උසසා අධයාපන අමාතයාං ගත 

වාර්තාව. ඒ Team එගක් ිඳලා තිගබනවා, Prof. Mohan de 

Silva, Prof. Jayantha Jayawardana, Prof. Thilak 

Weerasooriya, Prof. Colin Peiris, Prof. Malik Goonewardene 

and Dr. Sunil de Alwis යන අය. ඔවුන්ගේ වාර්තාග  හතය 

ගෙගනක් පිළිබඳව පැහැදිලිව සඳහන් ෙයලා තිගබනවා, ාගේ හතය 

ගෙනා විතයි  ගසොයා  න්න පුළුවන් වුගණ්, ඔවුන් අව ය සුදුසුෙේ 
සපුයා නැහැා කියලා.  

ඊ ඟට, SAITM එෙ Sri Lanka Medical Council එෙට 

ආයාධනා ෙ ා, ඔවුන්ගේ ආයතනය පරීක්ෂ්ඨා ෙයන්න team එෙක් 

එවන්න කියලා. Sri Lanka Medical Council එෙ එය පරීක්ෂ්ඨා 

ෙයලා, “The Degree awarded by SAITM should not be 

recognized for the purpose of registration under the Medical 
Ordinance.” යනුගවන් වාර්තාවක් නිකුත් ෙයලා තිගබනවා. Prof. 

Carlo Fonseka සභාපතිත්වය ෙයන Sri Lanka Medical Council 

එෙ නිකුත් ෙ  වාර්තාග  සඳහන් ගවනවා, ාගේ ගෙන උපාකරය 

නවෙය ආාා පනත යටගත් පිළි න්න බැහැා කියලා. Sri Lanka 

Medical Council එෙ කියන්ගන්  

 රු නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි, යාජය ගනොවන සංවිධානයක් 

ගනොගවි   සාග ච්ඡා සංවිධානයක් ගනොගවි   එය වයවසාථාපිත 
යාජය ආයතනයක්. එහි සභාපතිවයයා පත් ෙයන්ගන් 

ජනාකරපතිවයයා. සයෝෙයන් පත් ෙයන්ගන් අො  .මතිවයයා. 

.ත්තටම  ත්ගතොත් ලංොග  නවෙය අධයාපනය සේබන්ධගයන් 

ජනතාවට ව  කියන්න තිගබන, යජයට උෙ  ෙයන්න තිගබන 

ආයතනය තමි  Sri Lanka Medical Council එෙ. ඔවුන් 

කියනවා, ාඒ උපාකරය පිළි න්න බැහැා කියලා.  

 
ගු නිවයනජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ ෙවොෙ? 

ගු (වවාය) නලින්ා ජයිනසපස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

2015 සැේතැේබර් 04 වන ො.  රු නිගයෝජය 

ෙථානායෙතුමනි, මම ගේ සිය ද ලිපි ගලායන සභාගත* ෙයනවා. 

ගේ අතගර් තමි  ගමහි  ින්න ශිෂ්ඨයි න් කීප ගෙගනකු 

එෙතුගවලා අකරෙයේයට යන්ගන්. අකරෙයේයට ගිහිලාලා ඔවුන් 

ිලාලා සිනවනවා, ාඔවුනට සායනිෙ පුුණණුව ලබා දීම සඳහා යජගත 

ගයෝහලා ලබා ගෙන්නා කියලා. එගහම නඩුව යනගෙොට ගස යය 

අමාතයාං ය අකරෙයේගයන් පිටතදී එෙඟතාවෙට එනවා, ාඅපි 

ගේ සායනිෙ පුුණණුව ගෙන්නේා කියලා. හැබැි , ඒ ගෙන්ගන් 

ොටෙ? ඒ ගෙන්ගන් ගමගහමි . 2024.09.27 එවෙට ගස යය 

අමාතයාං ගත ගලාෙේ ව ගයන් හිටපු සුධර්මා ෙරුේායත්න 

විසින් නීතිපතිවයයාට යවපු ලියුම මා  ඟ තිගබනවා. ඔවුන් එි න්  

පැහැදිලිව ගමගහම කියනවා:  

"Ultimately, with regard to the facilities required in 
this case, in principle, Hon. Minister is agreeable to 

cooperate with the SAITM in order to facilitate the 

required clinical training at designated state hospital in 

respect of the petitioners and the batches registrable under 

the Medical Ordinance.”  

නවෙය ආාාපනත යටගත් ලියා පදිංචි වුණු ෙණ්ඩායේවලට 

පමේක් එගහම සායනිෙ පුුණණුව ගෙන්න අකරෙයේගයන් පිට 

එෙඟතාවෙට එනවා. හැබැි , නවෙය ආාාපනත යටගත් 

recognized එෙ batch එෙක්වත් ගේෙ .තුග ේ නැහැ. 

උසාවිගයන් පිටත ආපු ගේ එෙඟතාව ගපන්නුේ ෙයලා තමි , 

අවිසාසාග ලාල ගයෝහලත්, ෙඩුගවල MOH එෙත් ගේ අයට 

සායනිෙ පුුණණුව සඳහා ලබා දුන්ගන්. ගේෙ ගෙොච් ය ගහොයා 

 ැහිලාලක්ෙ කියලා කියනවා නේ, ෙඩුගවල MOH එෙ සහ 

අවිසාසාග ලාල නවෙය අකරොරිවයයාට යවපු ලියුම තමි  ගේ 

තිගබන්ගන්. ඒ ලියුමට උසාවිගත වාර්තාවත් අමුේනවා, ගස යය 

අමාතයාං ය විසින්. .ි , ඒ? තමන්ගේ රණන්දුව හරිි  කියලා 

කියන්න ගස යය අමාතයාං ය බය නැත්නේ ඔවුන්ට ගේ උසාවි 

නිගයෝ ය අමුේන්න ඕනෑ නැහැ. හැබැි , ගේ උසාවි නිගයෝ ය 

අමුේන්ගන් ගමොෙෙ? ගේ  සඳහා අවසයය ගනොදුන්ගනොත් උසාවි 

නිගයෝ යක් ෙඩ ෙයනවා කියලා නවෙය අකරොරිවයයා සහ 

MOH බය ෙයනවා. උසාවි නිගයෝ ගත තිගබන්ගන් එගහම 

ගනොගවි .  

ගේෙ මුල ිඳලාම ගබොරුවක්. නවෙය ගනවිලා ්රනාන්දු 

ශික්ෂ්ඨේ ගයෝහල විවිත කිරීම සඳහා එවපු ආයාධනා ප්රය තමි  

ගේ තිගබන්ගන්. නවෙය ගනවිලා ්රනාන්දු ශික්ෂ්ඨේ ගයෝහල විවිත  

ෙයන්න ෙවුෙ ගිගත? එවෙට අ මැති දි.මු. ජයයත්න මැතිතුමා, 

එවෙට ගස යය අමාතය නමත්රීපාල සිරිගසේන මැතිතුමා,  එවෙට 

උසසා අධයාපන අමාතය එසා.ී . දිසානායෙ මැතිතුමා සහ 

රුසියාග  තානාපතිවයයා තමි  ගේ ගයෝහල විවිත ෙයන්න 

ගිගත. ගේ එන්න කියන්ගන් ගමොෙටෙ?  එහි සඳහන් ගවනවා, ගේ 

විකරයට: ාTo the opening of Dr Neville Fernando Sri Lanka - 

Russia Friendship proposed Teaching Hospital." 

 
ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

සියලාගලෝම ගිහිලාලා.  
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ගු (වවාය) නලින්ා ජයිනසපස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

සියලාගලෝම ගිහිලාලා. ඒෙ තමි  මා අහන්ගන්. ජනාකරපතිතුමා 
පවා ගිහිලාලා.  

 
ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒෙ තමි  ්ර ානය ගවලා තිගබන්ගන්. 

 
ගු (වවාය) නලින්ා ජයිනසපස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

එම ්ර ානය නිවැරැදි ෙයන්න තමි  තමුන්නාන්ගසේලාගේ 
ආණ්ඩුවක් බලයට පත් ෙග ේ.  

 
ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අගේ ආණ්ඩුව ආග  ඊට අවුරුදු හතයෙට  පසාගසේ.  

 
ගු (වවාය) නලින්ා ජයිනසපස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

අවුරුදු අටක්, ෙහයක් ගනොගවි , ෙවො ෙ ත්  එම වැරැධීෙ 
හෙන්න තමි  ලක්ෂ්ඨ 62ක් ඡන්ෙය දීලා තිගබන්ගන්. නැත්නේ 

ගමොෙටෙ ඡන්ෙය ලබා ගෙන්ගන්? ගිය ගෙනාටත් ඡන්ෙය දුන්නා 
ගන්. ගප ධී ලිෙ අං යට Teaching Hospital එෙක් ආයේභ 
ෙයන්න පුළුවන්ෙ? බැහැ. නමත්රීපාල සිරිගසේන මැතිතුමා ගස යය 
.මතිවයයා විකරයට සිනවයදී පාර්ලිගේන්තුග දී කි වා, ාඑගහම 

ශික්ෂ්ඨේ ගයෝහලක් ආයේභ ෙයලා නැහැ. එගහම ආයේභ ෙයන්න 
බැහැා කියලා. හැබැි ,  Teaching Hospital  එෙක් -ශික්ෂ්ඨේ 
ගයෝහලක්-  කියලා තමි  invitation  එෙ  හලා එවලා 

තිගබන්ගන්. ශික්ෂ්ඨේ ගයෝහලක් එගහම ආයේභ ෙයන්න පුළුවන් 
ගවන්ගන් ගෙොගහොමෙ? එගහම ෙයන්න බැහැ. බලන්න, ෙැන් 
නමත් ගවනසා ෙයලා තිගබන්ගන්. නමත් ගහොයාට  හලාි  

තිගබන්ගන්. බඳවාග න තිගබන්ගන්ත් ගහොයාට.  ශික්ෂ්ඨේ ගයෝහල 
ආයේභ ෙයලා තිගබන්ගන්ත් ගහොයාට. සියලාල ගහොයාට ෙයලා, 
BOI එෙත් ගනොමඟ යවලා තිගබනවා. ගස යය අමාතයාං යත් 

ගනොමඟ යවලා විතයක් ගනොගවි , ගේ යග  ෙරුවන් 2,200ක් ෙ 
රැවටීමටත් ලක් ෙයලා තිගබනවා. .ි , ගේ? ඒ, ඔුණගේ එෙම 
අයමුේ ලාභයම පමේක් නිසි . යුගයෝපගත යාජය ගනොවන 
වි ාවවිෙයාල ආයේභ ෙයන්ගන් ආයතන විසිනුි   

 රු නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි. හැබැි , ගනවිලා ්රනාන්දු 
ගේ ශික්ෂ්ඨේ ගයෝහල ආයේභ ෙයන ගෙොට ගමගහම ගවනසක් 
ෙයනවා. BOI එෙට ඔුණ ෙැනුේ ගෙනවා, Dr. Neville Investment 
Company (Pvt.) Limited එගෙන් ආයේභ ෙයපු ආයතනය, 

ආයතනයක් විකරයට ගනොගවි , Dr. Neville Fernando නමින්ම 
විතයක් පවත්වාග න යන්න කියලා. තනි පුධී ලගයකු 
ආගයෝජනයක් ෙයලා, ගමගහම නවෙය විෙයාලයක් ආයේභ 
ෙයලා තිගබනවා. ඒ, ගමොෙටෙ? තමුන්නාන්ගසේලා කියනවා,  

ාඋසසා ගප  සමත් වූ ෙරුවන්ග න් සියයට 83ෙට 
වි ාවවිෙයාලවලට යන්න බැහැ. ඒ අයට අවසාථාව ගෙන්න තමි  
ගේ නවෙය විෙයාලය ආයේභ ෙග ේා කියලා. නැහැ. ඒ, ලාභය 

ගවනුගවනුි . ගමි න් රුපියලා බිලියන 5ක් පසු ගිය ොලගත 
ලාභය විතයක් ගහොයලා තිබුේා. රුපියලා මිලියන 5000ක්! ගේ 
ලාභ ලබනගෙොට ගෙොගහොමෙ ගවලා තිගබන්ගන්? 

අෙ පුවත් පත්වල ගමගහම වාර්තා ෙයලා තිගබනවා. ගේ 

සියලාල ගහොගයන් ෙයග න තිගබන්ගන්. ාතාජුඩීන්ගේ නැති වුණු 
අසාථි ගෙොටසා SAITM එෙට ග නි යන්න නිගයෝ  දුන්ගන් 
ෙවුෙ?ා එහි උපකුලපතිවයයා හැනවයට ින්ගන් විග ේෂ්ඨා නවෙය 
ආනන්ෙ සමයගසේෙය මැතිතුමාි . හැබැි , ඊගත තාජුඩීන්ගේ 

නඩුග දී ගහළිෙයවු ගවනවා, ගෙො ඹ ජාතිෙ ගයෝහගලා තිබුණු 
අසාථි ගෙොටසා, මිත  රීය ගෙොටසා බෑේ 25ෙ, 20ෙ පටවලා, 
ගලොරිවලින් SAITM එෙට අයග න ගියාය කියලා. ගේ ශිෂ්ඨයි න් 

ොය වයවච්ගේෙන සඳහා පාවිච්චි ෙයපු සමහය මිත  රීය, 
මිනිසුන් මයලා ග නාපුවාෙ කියලා ගහොයා බලන්න ගවනවා. .ි ? 
ආන්ගෙෝලනයට තුඩු දුන් ගමවැනි ඝාතනයෙ  රීය ගෙොටසා 

ගපොගහොය ම දවල ෙමාග න SAITM එෙට අයග න ගියා නේ - 
අෙ පුවත් පත් තමි  ගේෙ වාර්තා ෙයන්ගන්. - ගමවැනි 
ආයතනයක් නීතයනුූලල ෙයන්න තමුන්නාන්ගසේලා ෙටයුතු 

ෙයන්ගන් ගෙොගහොමෙ?  

ගප ධී ලිෙ වි ාවවිෙයාල  ැන, ගප ධී ලිෙ අධයාපනය  ැන 
අපි ගවනම විවාෙයක් ෙයමු. හැබැි  මම අහන්ගන් ගේ SAITM 
ආයතනය වං නිෙ විකරයට ආයේභ ෙයලා, වං නිෙ විකරයට 

පවත්වාග න ගිහිලාලා, ෙරුවන් අතයමං ෙයලා ගේ ආොයයට 
පවත්වාග න යන්න තමුන්නාන්ගසේලා ිඩ ගෙනවාෙ කියලාි . 
ඔබතුමන්ලා අහලා .ති, මහය ම ්රගධී ගත ෙරුගවක් පසු ගිය 

ෙවසාවල ගඩංගු ගයෝ ය නිසා මිය ගියා කියලා. ඔුණ ජයවර්ධනපුය 
ගයෝහලට .තු ත් ෙයලා ිඳලා, පසුව ඔය කියන ශික්ෂ්ඨේ 
ගයෝහලට .තු ත් ෙයලා තිබුේා. ඒ ෙරුවා මියගියාට පසාගසේ ඒ 

ෙරුවාගේ අේමා කියනවා, ානිලමැසාගසෝ වහනවා වාගේ, එගහම 
නැත්නේ ෙපුගටෝ රැ ක් වහනවා වාගේ තමි  ඒ ෙරුවා පරීක්ෂ්ඨා 
ෙග ේා කියලා. මියයන්න ඔන්න ගමන්න සිනව ෙරුවා ඒ ගයෝහගලා 

සිනව නවෙය සිසුන් ඔක්ගෙෝම .විලාලා ඔබ-ඔබා පරීක්ෂ්ඨා ෙග ේ 
ෙපුගටෝ රැ ක් වහනවා වාගේ කියලා ඒ අේමා කියනවා. 
තමන්ගේ ෙරුවා මියගිගත ඒ ගයෝහලට .තු ත් ෙ  නිසා කියලා 

ඒ අේමා ග ෝෙනා ෙයනවා. ඔන්න තත්ත්වය. Teaching Hospital 
කියලා  හග න ගබොරුවක් ෙයනවා කියලා .සා පනාපිටම 
ගපගනනවා.   

ගස යය අමාතයාං ගයන් සහ ශ්රී ලංො නවෙය සභාගවන් පුන 
පුනා පත්තගර් ෙැන්වීේ ොලා කියනවා, ානවෙය සභාව ගමය 

පිළිග න නැහැ, ගේෙට ෙරුවන් .තු ත් ෙයන්න එපාා කියලා. 
හැබැි , ඊට පුණගවනිො ඔවුන් පත්තගර් පිටු  ේන් ෙැන්වීේ 
ොනවා, ගස යය අමාතයාං ගත අනුමැතිය තිගබනවා කියලා. 

ගමොෙක්ෙ ගේ ෙයන්ගන්? තමුන්නාන්ගසේලා අනාථ ෙයන්ගන් 
අගේ යග  ෙරුවන් ගන්. ගෙගසේ ගහෝ උසසා අධයාපනය ලබා 
 න්න ඒ ෙරුවන් තු  ෙැමැත්තක් තිගබනවා. ඔය ක්රමය ගවනුවට 
අපි ගයෝජනා ෙයන්ගන් ගමොෙක්ෙ?  රු උසසා අධයාපන 

අමාතයතුමනි, අගේ යග  වි ාවවිෙයාලවල නවෙය පීධ ආයේභ 
ෙයන්න තවමත් ිඩෙඩ තිගබනවා. ආණ්ඩුව ෙවොෙ ඒ වාගේ 
ගෙයක් ෙග ේ? 

පසු ගිය ආණ්ඩුව 2008 ගයෝජනා ෙයලා නතය ෙයපු 
වැඩසටහනක් තිගබනවා. සබය මුව වි ාවවිෙයාලයට අනුබධීධව 

නවෙය පීධයක් ආයේභ කිරීම සඳහා 2008දී ගයෝජනාවක් ආවා. 
ඔවුන්ගේ 2020-2025 පසා අවුරුදු සැලැසාගේ ඒෙ තිබුේා. ඒ අනුව 
2023 ගවනගෙොට ප මුවැනි ෙණ්ඩායම බඳවා න්න තමි  ඔවුන් 

ගයෝජනා ෙයලා තිබුගණ්. නමුත් ඒෙ ෙග ේ නැහැ. යත්නපුය මහ 
ගයෝහල ආසන්නගත ගවයළුගේ කියලා ්රගධී යක් තිගබනවා. 
2022 දී නා රිෙ සංවර්ධන අකරොරියට අයත් එම ්රගධී ගත 

අක්ෙය 22ෙ ිඩමක් නවෙය පීධය හෙන්න සබය මුව 
වි ාවවිෙයාලයට භායදීලා තිගබනවා. හැබැි , අෙ වන තුයා එහි 
මුලා ලක්වත් තියලා නැහැ ගන්. ඔවුන්ගේ ඊ ඟ පසා අවුරුදු 

සැලැසාමටත් ඒෙ .තු ත් ෙ ා. 2026දී ගේ Faculty එෙ ආයේභ 
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ෙයන්න ඔවුන් බලාගපොගයොත්තුගවන් සිනවයා. Syllabus එෙ යවලා 

තිගබන්ගන් UGC එෙට. ිඩම තිගබනවා. තමුන්නාන්ගසේලාට 
වි ාවවිෙයාල වයේ ගනොලබන ෙරුවන්  ැන ඔයතයේ අනුෙේපාවක් 
තිගබනවා නේ, සිසුන් 250ක් ොන්න පුළුවන් යාජය නවෙය 
විෙයාලයක් යත්නපුගර් ආයේභ ෙයන්න. යත්නපුය මහ ගයෝහල 

ශික්ෂ්ඨේ ගයෝහලක් බවට පත් ෙයලා ඒෙ පාවිච්චි ෙයන්න පුළුවන් 
ගන්. 

අෙ කි වා, වයඹ වි ාවවිෙයාලයට අනුබධීධ නවෙය විෙයාලයක් 

පටන්  න්නවා කියලා. ගප ධී ලිෙව මම කියන්ගන් ගේෙි . ඒෙ 
කුලියාපිනවගත පටන්  න්න සුදුසුි  කියලා වාර්තාව දුන්ගන් ෙවුෙ 
කියලා මම ෙන්ගන් නැහැ. මහ ගයෝහල තිගබන්ගන් කුරුේෑ ල 

නේ, .ත්තටම නවෙය විෙයාලය ආයේභ ෙ  යුත්ගත් 
කුරුේෑ ලි . අධයාපන .මතිතුමා කුලියාපිනවය ආසනගත කියලා 
ඒෙ එගහේ පටන්  න්න බැහැ.  රු නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි, 

එගහම ෙ  නිසා තමි  ෙැන් .නිලා තිගබන්ගන්. නැ ගඟනහිය 
්රගධී ගත .මතිවයගයක් වයාය .මති හැනවයට පත්ගවන ගෙොට 
ඔ දවිලාවල වයාය හෙනවා. එගහම ෙයන්න පුළුවන්ෙ? එගහම 
ෙයලා තමි  යට අනාථ ෙයලා තිගබන්ගන්. හේබන්ගතොනවන් 

ජනාකරපති එනගෙොට, එගහේ ජාතයන්තය ක්රීඩාං ේ හෙනවා. 
එගහම ගනොගවි , කුරුේෑ ල න යය ආරිතව ඒ නවෙය 
විෙයාලය හැදුවා නේ ්ර ාන අඩුි . අේනිදි  වි ාවවිෙයාලය හෙලා 

්ර ාන .තිගවලා තිගබන්ගන් ඒෙි . තමුන්නාන්ගසේලාට පුළුවන් 
ඒවා නිවැයදිව පටන්  න්න. 

 
ගු නිවයනජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු මන්ත්රීතුමා, ෙැන් ෙථාව අවසන් ෙයන්න. 

 
ගු (වවාය) නලින්ා ජයිනසපස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගහොඳි .  

ඊ ඟට ගමොයටුව වි ාවවිෙයාලය තිගබනවා. ගමොයටුව 
වි ාවිෙයාලයට අනුබධීධව නවෙය විෙයාලයක් ආයේභ ෙයන්න 
පුළුවන්. ෙළුතය, නාග ොඩ මහ ගයෝහල ශික්ෂ්ඨේ ගයෝහලක් 

විකරයට හෙන්න. ගයෝගීන් ින්නවා, විග ේෂ්ඨා නවෙයවරු ි න්නවා. 
එතැන නවෙය විෙයාලයක් ආයේභ ෙයන්න පුළුවන්. බදුලාල මහ 
ගයෝහල පාවිච්චි ෙයලා ඌව වි ාවවිෙයාලයට අනුබධීධව නවෙය 

විෙයාලයක් ආයේභ ෙයන්න තමුන්නාන්ගසේලාට පුළුවන්. එම 
නවෙය විෙයාල 4ත් ආයේභ ෙ ාට පසුවත් ගෙොසාතයලා මදිි  
කියලා කියනවා නේ, ඊට පසාගසේ තමුන්නාන්ගසේලාට ගේ  ැන 

සාෙච්ඡා ෙයන්න පුළුවන්. හැබැි , තමුන්නාන්ගසේලා ඒ 
එෙෙටවත් අත තියන්ගන් නැතුව, යත්නපුගර් ිඩම ග ග නවා  
ඒවාට අත තියන්ගන් නැතුව SAITM එෙ බොග න නහිනවා. 
එසා.ී . දිසානායෙ .මතිතුමා උසසා අධයාපන අමාතයවයයා 

ව ගයන් ෙටයුතු ෙ  ොලගත ඒ ගවනුගවන් නැුණේා.  රු 
නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි, 2022 සැේතැේබර් මාසගත 
තමුන්නාන්ගසේගේ 'ලක්බිම' පත්තගර් තිගබනවා, ායජගත 

පිළිගවතට පටහැනි රණයේයක් දුන්ගනොත් -ඒ කියන්ගන්  SAITM  
එෙට අවසයය දුන්ගනොත්- නවෙය සභාව විසුරුවා හරිනවාා 
කියලා. එතුමා එො එගහම කි වා. ඔන්න ඔගහොමි  කියන්ගන්. 

 
ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මමෙ? 

ගු (වවාය) නලින්ා ජයිනසපස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

නැහැ, හිටපු අමාතයතුමා. තමුන්නාන්ගසේත් ෙැන් ඒ පාගර් යන 
බව තමි  ගපගනන්ගන්. ඒ නිසා ෙැන් ෙයන්න ඕනෑෙම 

තිගබන්ගන් ගවන ගෙයක්. අගේ යග  ෙරුවන්ට උ න්වන්න 
ගෙම පියන්ට තිගබන ෙැමැත්ත, ඒ අයෝලාෂ්ඨය ගහොඳි . එය අගේ 
යග  සංවර්ධනයට පාවිච්චි ෙයමින් යාජය නවෙය විෙයාල, යාජය 
වි ාවවිෙයාල හෙන්න. ඒ නිසා ගේ වගේ වං නිෙ ආයතනවලට ි ඩ 

ගෙන්න එපා කියන ි ලා් ම ෙයමින් මම නිහඬ ගවනවා. ගබොගහොම 
සාතුතිි . 

 
ගු නිවයනජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු ලක්ෂ්ඨාමන් කිරි.ලාල .මතිතුමා. 

 
ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි, SAITM එෙ පටන්  ත්ත 
ොලගත ෙවුරුවත් විරුධීධ වුගණ් නැහැ. 

 
ගු නිවයනජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එතුමා කි ව විකරයට පටන් අයන් තිගබන්ගන් Management - 

 
ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

SAITM එෙ පටන්  ත්ත ොලගත කිසි ගෙගනක් විගයෝධතා 
වයාපාය ග න ගිගත නැහැ  පාර්ලිගේන්තුව විරුධීධ වුගණ්ත් 

නැහැ  වි ාවවිෙයාල ෙථිො ාර්යවරු විරුධීධ වුගණ්ත් නැහැ. ඒ 
වාගේම, ගේ ආයතනය අපි පටන්  ත්ත එෙක් ගනොගවි   පසු ගිය 
ආණ්ඩුව ොලගති  පටන්  ත්ගත්. පසු ගිය ආණ්ඩුව ොලගත 

Kotelawala Defence Academy එගක්ත් -ආයක්ෂ්ඨෙ පීධගතත්- 
නවෙය පීධයක් ආයේභ ෙ ා. ඒ ග ලාග  ෙවුරුවත් විරුධීධ 
වුගණ් නැහැ. ගමොෙෙ, ඒ ොලගත එගහම විරුධීධ ගවන්න 
 ක්තියක් තිබුගණ් නැහැ. SAITM එගක්  මි  අගේ ආණ්ඩුව 

ොලගත තමි  අවසාන විභා යට ගපනී ිඳලා තිගබන්ගන්. ඒ 
නිසා අපි කියන්ගන් ගේෙට විසඳුමක් ගෙන්න ඕනෑ කියලාි . 
ගෙග ොලාගලෝම එක්ොසු ගවලා Public-Private Partnership 

එෙෙට ගේ ආයතනය පරිවර්තනය ෙයමු. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, 
නැහැ. .ි , ඒ ොලගත විරුධීධ වුගණ් නැත්ගත්? [බාධා කිරීමක්] 
ෙවුෙ විරුධීධ වුගණ්? [බාධා කිරීමක්] ඒ ොලගත කිසි ගෙගනක් 

විරුධීධ වුගණ් නැහැ. ඒෙ පටන්  ත්ත ොලගත භයි   ෙට 
අරින්න භයි . ඒ නිසා ෙවුරුවත් විරුධීධ වුගණ් නැහැ.  

 
ගු නිවයනජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Okay. අපි ෙැන් විවාෙයට යන්න ඕනෑ.  [බාධා කිරීමක්]  රු 

පාධ්   ේපිෙ යේවෙ මැතිතුමා ෙථා ෙයන්න. [බාධා කිරීමක්] 
 රු ලක්ෂ්ඨාමන් කිරි.ලාල .මතිතුමා. 
 

ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

SAITM එෙ සේබන්ධ ගයෝජනාව පාර්ලිගේන්තුවට ිදිරිපත් 
ෙය විවාෙ ෙයන විට අපිත් හිනවයා. එහිදී පැහැදිලිව කි වා ඒෙ ඒ 

915 916 



පාර්ලිගේන්තුව 

ආණ්ඩුග  යාජය ්රතිපත්තියක් කියලා. ඒෙට ෙවුරුවත් විරුධීධ 
වුගණ් නැහැ. ඒ ොලගත භය නිසා ෙවුරුවත් ෙට .රිගත නැහැ.  

 

ගු නිවයනජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඊ ඟට,  රු පාධ්   ේපිෙ යේවෙ මැතිතුමා. 

 
[අ.භා. 2.02] 
 

ගු පාධලී චම්ිළක යේවක ෙහතා (ෙහානගය හා 

බසපනාහිය සෝවර්)න අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரைவக்க - மாநகர மற்றும் தமல் 

மாகாை அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 

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

 රු නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි, වි ාවවිෙයාල ොර්ය මණ්ඩල 
සඳහා විරාම වයස ගවනසා කිරීම සේබන්ධගයන් තමි  අෙ අපි 
සාෙච්ඡා ෙයන්ගන්. ගමය එක්තයා ආොයයෙට යග  ජන හන 

්රවේතාවක්.  ගමොෙෙ, 2960  ේන්වල අගේ යග  ජන හනගත 
ය ඝ්ර වර්ධනයක් සිදු වුේා. නමුත්, 2980න් පසාගසේ ඒ ජන හන 
වර්ධන ග  ය ය ඝ්රගයන් අඩු ගවලා, සමසාතයක් හැනවයට අෙ වන 
විට සියයට එෙෙටත් වඩා අඩු ජන හන වර්ධනයක් තමි  

පවතින්ගන්. 2022 වර්ෂ්ඨගත සංයයා ගලායන අනුව, එය සියයට 
ෙ ම 7.4ක් වුේා. ඒ නිසා ෙරුණු ගෙෙක් සිධීධ ගවලා තිගබනවා. 
එෙක් තමි , වියපත් ජන හනය ය ඝ්රගයන් වැඩිවීම. ෙැනට අවුරුදු 

65ට වැඩි ජන හනය සියයට 24ක් වනවා. 2030 වන විට ගේ 
්රමාේය සියයට 25ත් ික්මවා යන තත්ත්වයක් .ති ගවනවා. ඒ 
අනුව වියපත්  ජන හනගත වර්ධනයක් තිගබනවා.  

ගේ අතගර් ජන හන ගස භා යය - demographic dividend 
එෙ - අයග න බැ දවාම අපට ගපගනනවා, 2992 ිඳලා රම 
බලොගත ජන හන වර්ධනය උපත් අනුපාතයට වඩා වැඩි ගවලා 
තිගබන බව. ගමන්න ගේ ොලය 2030 වර්ෂ්ඨය වනතුරු පවතිනවා. 
ගේ ොලය .තු ත තමි , ගලෝෙගත සෑම යටක්ම දුගී තත්ත්වගත 
ිඳලා, ගේ රම බ  ොගත ග  වත් වර්ධනය පාවිච්චි ෙයමින් 
ගස භා යමත් යටක් බවට පරිවර්තනය වුගණ්. අපට තව ිතාම 
සුළු ොලයි  තිගබන්ගන්. 2992 ිඳලා අපි සැලකිය යුතු ොලයක් 
-ෙ ෙ ගෙෙෙට අකරෙ ොලයක්- නාසාති ෙයලා තිගබනවා. ඊ ඟ 
ෙ ෙ එෙහමාය .තු ත විකරමත් ජන හන ්රතිපත්තියක් එක්ෙ 
අප ෙටයුතු ෙ  යුතුි . ඒ වාගේම, මනුෂ්ඨයගයකුගේ ආයු ොලය 
ෙැන් අවුරුදු 79 ෙක්වා වැඩි ගවලා තිගබන තත්ත්වය තු , අගේ 
යග  විරාම යන වයස පිළිබඳ රණයේයක්  ැනීගේ අවසාථාව 
එ ඹිලා තිගබනවා. ඒ අනුව ඒෙට අගේ පක්ෂ්ඨපාතිත්වය ප  
ෙයන්නට ඕනෑ. 

 රු නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි, වි ාවවිෙයාලවල ගපොදුග  
.ති ගවලා තිගබන ්ර ානය  ැන අපි ිතාමත් සංග දී ගවන්නට 
ඕනෑ. ගේ යග  අරණතගත .ති වුණු ගබොගහෝ තරුේ ෙැයලිවල  -
2972, 2988 - 2989 සිදුවීේවල- ආයේභය සිධීධ වුගණ්ත්, උතුගර් 
.ති වුණු ්රසාතවාදී ක්රියාවලිගත ආයේභය .ති වුගණ්ත් 
වි ාවවිෙයාල පධීධතිය තුළින්ය කියන එෙ අපි අමතෙ ෙයන්න 
ගහොඳ නැහැ. ඒ නිසා ගේ වි ාවවිෙයාලවල තිගබන ්ර ානය පිළිබඳව 
මතුපිනවන් පමේක් සාෙච්ඡා ගනොෙය,  ැඹුරින් සාෙච්ඡා ෙයලා, 
වුහාත්මෙ විසඳුේවලියක් ලබා දීගේ අවසාථාවට ෙැන් යට එ ඹිලා 
තිගබනවා.  

 රු නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි, වි ාල පිරිසක් අවධායේය 
ෙයන ගධී තමි , වි ාවවිෙයාල ්රග  යට ගත්රුණු 250,000ෙට 
අකරෙ පිරිගසන්, 225,000ෙට පමේ වි ාවවිෙයාලවලට .තුළු 

ගවන්න අවසාථාව ගනොලැගබනවාය කියන තර්ෙය. ඒ නිසා 
ගප ධී ලිෙ වි ාවවිෙයාල .ති කිරීමට, එගහම නැත්නේ ගවනත් 
ආයතන හයහා ෙටයුතු කිරීමට ගනොගයකුත් ගයෝජනා ලබා දීලා 
තිගබනවා. ගේ වි ාවවිෙයාල ්රග  ගත අවම ගෙොන්ගධීසි 
ගමොනවාෙ? අවුරුදු 40ක් තිසාගසේ ගේ අවම ගෙොන්ගධීසිය ගවනසා 
ගවලා නැහැ. ඒෙ තමි , සාමානය සාමර්ථ තුනක් ලබා  ැනීම. 
ගෙොනවන්ම කි ගවොත් "S" තුන ලබා  ැනීම. "S" තුන ලබා 
 න්නවා කියන්ගන් ලකුණු 35ට වැඩිගයන් විෂ්ඨයයන් තුනටම 
ලබා  ැනීම.2992දී ගේ යග  උසසා ගප  විභා ගයන් "A" හතය 
ලබා  ත්ගත් 93 ගෙනාි . නමුත් 2025 උසසා ගප  විභා ගතදී  
6,329ෙට "A" තුන ලැබිලා තිගබනවා. ගමි න් 240ෙට අකරෙ 
පිරිසෙට "A" තුන ලබා ග නත් වි ාවවිෙයාලයට යන්නට බැරි 
ගවලා තිගබනවා. පසු ගිය අවුරුධීෙට ගපය අවුරුධීගධී වාණිජ 
අං ගයන් පමේක් 2,000ෙට අකරෙ පිරිසෙට "A" තුන ලබා 
ග නත් වි ාවවිෙයාලයට යන්නට බැරි වුේා. ගේ උසසා ්රතිලල 
අපට ලැබිලා තිගබන්ගන් සමහයවිට ශිෂ්ඨයි න්ගේ ෙක්ෂ්ඨතාව නිසා 
ගවන්නට පුළුවන්  සමහය විට නවයුෂ්ඨන් ගුරුවරුන්ගේ ෙක්ෂ්ඨතාව 
නිසා ගවන්නට පුළුවන්  සමහය විට ගේ ්ර ාන ප්රවලට පිළිතුරු 
සැපයීගේ කුසලතාවන් වර්ධනය වීම නිසා ගවන්නට පුළුවන්  
සමහය විට අක්රමිෙතා නිසා ගවන්නට පුළුවන්.  

මම උොහයේයක් කියන්නේ. උසසා ගප  විභා ගත ්රතිලල 
සමීක්ෂ්ඨේය ෙයන කිහිප ගෙගනකු සමඟ මම ෙථා ෙ ා. 

බුණවයේ ්ර ාන ප්රයට සියයට 75ක්  න්නා  මි න්ග න් වි ාල 
පිරිසක් ය නා ්ර ාන ප්රයට අයන් තිගබන්ගන් බින්දුවි . එගහම 

නේ එතැන පැහැදිලි ්ර ානයක්, අක්රමිෙතාව පිළිබඳ  ැට දවක් 

තිගබනවා. ඒවා වාර්තා කිරීම සඳහා උත්තය ප්ර පරීක්ෂ්ඨෙි න් 
ගහෝ විභා  පරීක්ෂ්ඨෙි න් ිදිරිපත් ගවන්ගන් නැහැ. ගමොෙෙ, 

ිතාම සංකීර්ේ අකරෙයේ ක්රියාොමයක් තිගබන නිසා.  

 රු නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි, එම නිසා ගේ ොයේය 
 ැන මගේ ගයෝජනාව ගමන්න ගේෙි . ගේෙ ආණ්ඩුග  

ගයෝජනාවක් ගනොගවි . මගේ ගයෝජනාව තමි , අපි ගේෙ වහාම 

ගවනසා ෙයන්නට ඕනෑ කියන එෙ. ගේ ලකුණු 35න් 
වි ාවවිෙයාලයට යන ක්රමය  ගවනසා ෙයන්නට ඕනෑ. ගේ අධයාපන 

ම ටම අනුව වි ාවවිෙයාල ්රග  යට වාඩිගවන ශිෂ්ඨයි න්ග න් 
සියයට 25ෙට "A" සාමාර්ථ ලැගබන අවසාථාවෙ අපි තවත් "S" 

තුන සංෙලාපගත සිනවය යුතු නැහැ. වි ාවවිෙයාල ්රග  ය 
සේබන්ධගයන් තිගබන ෙඩ ිේ ලකුණු ්රමාේය 

අනිවාර්යගයන්ම ිහ  නංවන්නට ඕනෑ. උසසා ගප  විභා ය 

සමත්වීගේ ෙඩ ිම ෙැන් තිගබන විකරයටම පවත්වාග න 
වි ාවවිෙයාලයට .තුළුවීගේ ෙඩ ිේ ලකුණු ්රමාේය වැඩි 

ෙයන්නට ඕනෑ. ඒෙ තමි  ජාතයන්තය සේමතයත්. අඩුම 
 ේගන් තමන්ගේ විෂ්ඨයය පධීධතියට සාමානයයක් හැනවයට 

ලකුණු 50ක්වත්  න්නා අයට පමේක් වි ාවවිෙයාල ්රග   
තත්ත්වය .ති ෙයන්නට ඕනෑ. ගේෙ රැඩිෙලා ගවනසක්. නමුත් 

ගමය අතයව යගයන්ම ෙ  යුතුි  කියන එෙ මම  ගයෝජනා 

ෙයනවා. 

ඊ ඟට, අවුරුදු 40ක් තිසාගසේ තවමත් වි ාවවිෙයාලයට .තු ත් 

ෙය  න්නා ක්රියා මාර් ගත ගවනසක් සිධීධ ගවලා නැහැ. මට 
මතෙි , අපි වි ාවවිෙයාලගත ින්නා අවසාථාග දී ගේයාගෙණිය 

වි ාවවිෙයාලගත මහා ාර්ය කිංසාලි ෙ සිලාවා වාර්තාවක් ිදිරිපත් 

ෙ ා ගේ වි ාවවිෙයාලවලට  න්නා ්රග   තත්ත්වය ගවනසා 
ෙයන්නට. .ත්තටම කුසලතා පෙනම ගවනුවට භාෂ්ඨාව මත 

පෙනේ ගවන ්රමිතිෙයේයක් මුලින් ආවා. එහි .ති වුණු ්ර ාන 
නිසා එය අවුරුදු 2ි  ක්රියාත්මෙ වුගණ්. ඒෙ නිසා තමි  දිසාත්රික් 

පෙනම ගයෝජනා වුගණ්. 2976 සිට ඒෙ ක්රියාත්මෙි . ෙැන් අවුරුදු 
40ක්, ගමොෙක්ෙ තත්ත්වය? කුසලතා පෙනමින් සියයට 40ි . 

දිසාත්රික් පෙනමින් සියයට 60ි . ඒගෙනුත් දුෂ්ඨාෙය දිසාත්රික් පෙනම 
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සියයට 5ි . උොහයේයක් හැනවයට හේබන්ගතොට දිසාත්රික්ෙය 

දුෂ්ඨාෙය දිසාත්රික්ෙයක්. නමුත් පසු ගිය වසගර් වි ාවවිෙයාලගත 
නවෙය පීධයට යන Z-score එෙ  ේපහට වඩා හේබන්ගතොට 

වැඩිි . එගහම නේ ගේ දිසාත්රික්ෙ තවදුයටත් දුෂ්ඨාෙය දිසාත්රික්ෙ 

ගලස හඳුන්වා ගෙමින් ගේ quota ක්රමය පවත්වාග න යාගේ 
ගත්රුමක් නැහැ.  

අවුරුදු 40ක් තු  අගේ අධයාපනගත වි ාල ගවනසක් සිධීධ 
ගවලා තිගබනවා. අධයාපන මධයසාථාන හැම තැනෙම .ති ගවලා 
තිගබනවා. ඒෙ පාසලා අධයාපනගත දියුණුව නිසා පමේක් 

ගනොගවි , නවයුෂ්ඨන් අධයාපනගත දියුණුව නිසා. එම නිසා 
අනිවාර්යගයන්ම ගේ කුසලතා පෙනගේ ්රමාේය අපි වැඩි 
ෙයන්නට ඕනෑ. ්රධාන ව ගයන් ඒෙ 50ට 50 තත්ත්වයටවත් 

ගේන්නට ඕනෑ. අනා තගත 70ි  30 තත්ත්වයට එන විකරයට 
අධයාපනගත ්රතිසංසාෙයේයක් සිදු ෙ  යුතුි . ගමොෙෙ, ගේ තු  
තමි  -කුසලතා පෙනගේ සහ දිසාත්රික් පෙන ගේ තිගබන අනුපාතගත 
 ැට දව නිසා- වි ාල පිරිසක් අසාධායේයට ලක් ගවන්ගන්.  රු 

නිගයෝජය ෙථානායතුමනි,- 

 
ගු නිවයනජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

කුසලතා පෙනගේ සියයට 40, 70 ෙක්වා වැඩි ෙයන්නට ඕනෑ. 

 

ගු පාධලී චම්ිළක යේවක  ෙහතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரைவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මුලින් 50 ෙයන්නට ඕනෑ. ින් පසුව ක්රමගයන් වසය 
 ේනාවක් .තු ත 70 ෙක්වා වැඩි ෙයන්නට ඕනෑ. ඒ වාගේම 
ගමතැනදී .ති ගවලා තිගබන ්රධාන ්ර ානයක් තිගබනවා. අගේ 

 රු නලින්ෙ ජයතිසාස මන්ත්රීතුමාත් ෙථා ෙ ා SAITM ්ර ානය 
 ැන. මීට ෙ ෙ තුනෙට ෙලින් අපි වි ාවවිෙයාලගත ින්න විට මීට 
සමානම ්ර ානයක් පැන නැ සේා. ඒ, උතුරු ගෙො ඹ ගප ධී ලිෙ 

නවෙය විෙයාලය පිළිබඳ  ැට දව.  ඒ අවසාථාග දී ඒ නවෙය 
විෙයාල අය  ය සේබන්ධ ්ර ානගත ්රධාන පාර් ාවොයගයක් 
හැනවයට සිනව ගෙගනක් හැනවයටත්, එවෙට ජනාකරපති ගේ.ආර්. 

ජයවර්ධන මැතිතුමා සහ සාටැන්ලි ෙලාපගේ මහා ාර්යතුමා සමඟ 
සාෙච්ඡා මාර් ගයන් ඒ ්ර ානය විසඳීම සඳහා සහභාගි වුණු 
ගෙගනක් හැනවයටත් මම ිතාම ෙන ාටු ගවනවා, අවුරුදු 30ෙට 

පසුව අගේ ෙරුවන්ටත් ඒ විකරයටම ්ර ානයෙට මුුණේ ගෙන්න 
සිදුවීම  ැන. .ත්තටම ගේ  ැට දව ගේ සමාජය විසින් නැවත 
්ර ාන ෙ  යුතු ගෙයක්. අවුරුදු 30ෙට පසුවත් පැයණි ්ර ානය 
ආගයත් ඒ විකරයටම අගේ ිසාසයහට .විත්, අය විකරයටම ගප පාළි 

යමින්, අය විකරයටම උපවාස ෙයමින්, අය විකරයටම  ැටුේොරී 
තත්ත්වයෙට  මන් ෙයමින් තිගබනවා.  

ගේ ්ර ානය විසඳන්න මම ිදිරිපත් ෙයන ගයෝජනාව ගේෙි . 

අපි නිෙහසා අධයාපනගත වයේ ලබාග න ගමතැනට පැමිණි අයි . 
එය ගේ යග  සිදු වුණු විේලවොරී පරිවර්තනයක්. නමුත්, අෙ අගේ 
යට මැදි ආොයේ ලබන යටක් බවට පත් ගවලා තිගබන 

තත්ත්වයත්, වි ාවවිෙයාලවලට ශිෂ්ඨයයන් බඳවා  ැනීගේ දිසාත්රික් 
පෙනම නිසා කුසලතාව තිගබන වි ාල පිරිසෙට අවසාථා අහිමිවී 
තිගබන තත්ත්වයත්  ැන අප සලො බලන්න ඕනෑ.  

විග ේෂ්ඨගයන්ම නවෙය පීධය සේබන්ධගයන් බැ දගවොත්,  පසු 
ගිය වසගර් කුසලතා පෙනම මත "Z" ලකුණු ්රමාේය වැඩි, 
වි ාවවිෙයාලයට යෑමට ගනොහැකි වුණු ෙහසෙට ආසන්න පිරිසක් 
හිනවයා. ඒ අයගේ ලකුණු වැඩිි  වි ාවවිෙයාලගත නවෙය පීධයට 

ගත්රුණු, අවසාන ලකුේ තිගබන එක්ගෙනාට වඩා. එතගෙොට 
ගේ  ෙහසෙ පිරිසෙගේ ්ර ානයට විසඳුම ගමොෙක්ෙ? ඒෙ ිතාම 

බයපත  ්ර ානයක්. ඒ නිසා මගේ හැඟීම නේ, දිසාත්රික් පෙනම 

නිසා ගේ "Z" ලකුණු ්රමාේය  අහිමි වන ෙරුවන්ට මුෙලා ග වා 
යජගත වි ාවවිෙයාල පධීධතිය තු ම අධයාපනය ලබන්න වහාම 
ිඩෙඩ සලසා දිය යුතුය කියන එෙි . නවෙය, ිංජිගන්රු 
ක්ගෂ්ඨේ්රවලට තමි  ගේ ්ර ානය තදින් බලපාන්ගන්. නවෙය 

පීධගයන් නවෙයවයගයක්  බිහි ෙයන්න අෙ අවුරුදු පහටම ලක්ෂ්ඨ 
30ෙට ආසන්න මුෙලක් තමි  වැය වන්ගන්. හැබැි , ගප ධී ලිෙ 
වි ාවවිෙයාලයෙට ඒ සඳහා රුපියලා ලක්ෂ්ඨ 220ක් ග වන්න ඕනෑ. 

එගහම නේ, අපි ෙරුවන්ට අවසාථාවක් ගෙන්න ඕනෑ. ඒ අනුව, ඒ 
නවෙය පීධය තු ටම තවත් අමතය පිරිසක් බඳවා  න්න ඕනෑ. ඒ 
අයට යජගත රැකියා ගෙනවා කියා සාථියතාවක් නැහැ. ඒ අයට මුෙලා 

ග වා නවෙය පීධගත අධයාපනය ලබා ැනීගේ අවසාථාව ලබාදිය 
යුතුි  කියා මා ගයෝජනා ෙයනවා. ගේ අ දත් තත්ත්වය මත එගහම 
ගෙයක් ෙයන්න ගවනවා. ඒ හයහා උසසා අධයාපනයට කිසිම 

බාධාවක් වන්ගන් නැහැ. ගමොෙෙ, ගේ විකරයට බඳවා  න්නා පිරිස 
අනිවාර්යගයන්ම වි ාවවිෙයාලවල නවෙය පීධයට යා යුතු පිරිසක්.  
නමුත් දිසාත්රික් පෙනම නිසා ඒ අයට ඒ අවසාථාව අහිමි ගවලා 
තිගබනවා.  අපට ගේ ්ර ානය මඟ .යලා යන්න බැහැ.  

 රු නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි, අධයාපනගත පයමාර්ථය 
ගමොෙක්ෙ කියන එෙත් ගේ අවසාථාග දී මා කියන්න ඕනෑ. 
අධයාපනය ගනොමිගලා ආ ාර්ය උපාකරය ෙක්වා ලබාදිය යුතුි  

කියන අෙහස, මතය තමි  නිෙහසා අධයාපනය නමින් සාථාපිත 
ගවලා තිගබන්ගන්. එය සී.ඩබ්ලි .ඩබ්ලි . ෙන්නන් ය මැතිතුමා 
.තුළු ඒ ්ර තිය ්  පිරිසා විසින් ගේ යට .තුග ේ  ත්ත විේලවොරී 

පියවයක්. හැබැි , මධය ආොයේ ලබන යටක් බවට අප 
පරිවර්තනය ගවනවාත් එක්ෙ, ගලෝෙගත .ති ගවලා තිගබන 
අ දත් අධයාපනිෙ ්රවේතා, විග ේෂ්ඨගයන්ම නගවෝත්පාෙනය .තුළු 

ක්රියාවලියත් එක්ෙ, අධයාපනය ඊට ව ඩා පුළුලා තාක්ෂ්ඨණිෙ 
ක්ගෂ්ඨේ්රයෙට ග න යෑම  ැන අපට ෙැන් සිතන්න සිධීධ ගවලා 
තිගබනවා. එතැන මූලිෙ ්රතිපත්තිය විය යුත්ගත් අධයාපනය -

විග ේෂ්ඨගයන්ම උසසා අධයාපනය- ලාභ උපයන වයාපායයක් විය 
යුතු නැහැ කියන එෙි .  

ගලෝෙගත සිය දම වි ාවවිෙයාලවල ්රධාන ම ටගේ ranking  
ඊගත ප  වුේා. එහි ප මුවන සාථානයට පත් ගවලා තිගබන්ගන් 

බ්රිතානයගත Oxford වි ාවවිෙයාලය. එම ලැි සාතුග  ප මුවැනි 
වි ාවවිෙයාල විසාස  ත්තාම, ඒ විසාසම යාජය ගනොවන 
වි ාවවිෙයාලත් එක්ෙ බැ දවාම ලාභ උපයන වි ාවවිෙයාල 

ගනොගවි . ඒ ප මුවැනි වි ාවවිෙයාල විසාසම ලාභ උපයන්ගන් 
නැති, එක්ගෙෝ සමූහ  විසින්, නැත්නේ Trust විසින් පවත්වා ග න 
යන ඒවා. ඒ වි ාවවිෙයාල විසාසම තිගබන්ගන් බටහිය යටවල. 

එගහම නේ අපිත් ගේ ආෙර් ය  න්න ඕනෑ. ලාභ ිපැයීම සඳහා 
උසසා අධයාපනය ෙැප ෙග ොත් ගමොෙෙ වන්ගන්? එහි 
ගුේාත්මෙභාවය විනා  ගවනවා විතයක් ගනොගවි , ආර්ථිෙ 

උපාය මාර් යෙට අනුූලලව අපට වි ාවවිෙයාල පධීධතිය 
හැසියවීමට තිගබන හැකියාවත් නතය ගවනවා.  

ඊ ඟ ොයේය, ගේ SAITM එගක් ්ර ානයි . ෙැන් ගේ 
්ර ානයට තව තවත් දිගු ගවමින් ිදිරියට යන්න ගෙන්න බැහැ. 

ගමය ශිෂ්ඨය ජීවිත එෙක් ගෙෙක්,  තුනක්, හතයක් ගහෝ ඊට වැඩි 
 ේනක් බිලිග න ිදිරියට යෑමට ිඩ ගෙන්න පුළුවන් ්ර ානයක් 
ගනොගවි . ගේ විකරගත ්ර  ානයක් පිළිබඳව අගේ සමාජගත මීට 

අවුරුදු 30ෙට ෙලිනුත් ෙතිොවතක් තිබුේා  ෙැනුත් ෙතිොවතක් 
.ති ගවලා තිගබනවා. ගේ වි ාවවිෙයාලගත තවත් පීධ  ේනාවක් 
තිගබනවා. නමුත්, ඒවා පිළිබඳ ්ර ාන පැන නැඟිලා නැහැ. ගේ 

නවෙය පීධගත ්ර ානයට තමි  නවෙය සභාව තයගත විරුධීධ 
ගවලා තිගබන්ගන්. ඒ නිසා ගමම වි ාවවිෙයාලගත නවෙය පීධයට 
සිසුන් බඳවා  ැනීම අපි වහාම නතය ෙ  යුතුි . එයි  මගේ 

ගයෝජනාව. ෙැනුත් ගමම පීධගත සිසුන් 2,200ක් ින්නවා. 
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පාර්ලිගේන්තුව 

අවුරුධීෙක් පතා 200, 250  ේනින් වැඩි ෙය ෙය, ඒ ෙරුවන්ගේ 
අනා තයත් අවුලා ෙයමින්, ගේ ්ර ානය තවත් සංකීර්ේ ෙ  යුතු 
නැහැ. ඒ නිසා අපි ගමම පීධයට සිසුන් බඳවා  ැනීම වහාම නතය 

ෙ  යුතුි .  

ගෙවනුව, අපි කිසියේ ආොයයෙට නි ාචිත විග ේෂ්ඨා 

ෙණ්ඩායමක්, නවෙය මණ්ඩලයක් පාවිච්චි ෙයලා, ගේ .තුළු 

ගවලා ින්න 2,200ෙ පිරිස අතගර් සුදුසුෙේ වියහිතව .තුළු 

ගවලා ින්න පිරිසක් ින්නවා නේ -එගහම ග ෝෙනා තිගබනවා - 

ඒ පිරිසා ි වත් ෙයන්න ඕනෑ. විගධී  වි ාවවිෙයාලවල ි ග න  ත්ත 

අයට ලංොග  නවෙයවයගයකු ගලස ලියා පදිංචි වීම සඳහා 

නවෙය සභාව විසින් අනුමත ෙය .ති Act 16 විභා යට මුුණේ 

ගෙන්න වනවා. -ෙැන් ඒ විභා ගත නම ගවනසා ෙය තිගබනවා- ගේ 

ශිෂ්ඨයයන්ටත් ඒ විභා යට ිදිරිපත් ගවන්න සලසාවලා, ගේ යග  

නවෙයවරු හැනවයට පුුණණුව ලබාග න ිදිරියට යන්න අවසාථාව 

ලබා දිය යුතුි .  

සි ටේ ආයතනය ගමොයටුව වි ාවවිෙයාලයට භාය ගෙනවාෙ, 

එගහම නැත්නේ සාවාන්නව ෙයග න යනවාෙ කියන එෙ 

ගනොගවි  වැෙ ත්. අනිවාර්යගයන්ම ගේ ආයතනය යජගත 

නියාමනයට යටත් විය යුතුි . නවෙය සභාවක් පිහිටුවලා 

තිගබන්ගන්, නවෙය ක්ගෂ්ඨේ්රගත නියාමනය සඳහාි . ඒ 

නියාමනයට අනිවාර්යගයන්ම ගේ ආයතනය යටත් විය යුතුි . 

ගමය පමේක් ගනොගවි .  ශ්රීමත් ගජෝන් ගෙොතලාවල ආයක්ෂ්ඨෙ 

වි ාවවිෙයාලගත නවෙය පීධයත් ඒෙට අනිවාර්යගයන්ම නතු විය 

යුතුි . එගසේ නැතුව සමාජ සාධායේත්වය වි ාවාසය, ගේ සමාජය 

තු  අපට .ති ෙයන්න බැහැ. අප ෙන්නවා, ෙවුරු ෙැමැති වුේත්, 

අෙැමැති වුේත් අෙ අධයාපනගත පයමාර්ථය, එක්ගෙෝ 

නවෙයවයගයක් වීම. නැත්නේ ිංජිගන්රුගවක් වීම බව. අපට 

තිගබන අත්ෙැකීම ඒෙි . ඒ නිසා ගේ ්ර ානය ඔඩු දුවන්න ගනොදී 

වහාම විසඳිය යුතුි . ඒ සඳහා දිගු ෝ න විසඳුමක් විකරයට මා 

ගයෝජනා ෙයනවා, ඒ අවසාථා අහිමි වන කුසලතා සහිත ශිෂ්ඨයයන්ට 

යාජය වි ාවවිෙයාලවල නවෙය පීධවලට  මුෙලා ග වා අධයාපන 

ෙටයුතු ෙය  ැනීමට දිසාත්රික් පෙනමින් අවසාථාව ගෙන  මන්  ගේ 

ආයතනය සේබන්ධගයන් නි ාචිත රණන්දුවක් අයග න ගේ ්ර ානය 

විසඳීමට ෙටයුතු ෙ  යුතුි  කියලා. 

 රු නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි, ගේ ්ර ානය එක්ෙ ඈදිච්  

තවත් ්ර ානයක් තමි , ජාතයන්තය පාසලා කියන එෙ. .ත්තටම 

ගලෝෙගත ජාතයන්තය පාසලා කියලා ගෙයක් තිගබන එෙම යට, 

ගේ යට. ජාතයන්තය පාධමාලාවක් ිග න  න්න ගේ යග  ගධීය ය 

ෙරුගවකුට කිසිම අව යතාවක් නැහැ. අගේ 2962 අංෙ 8 ෙයන 

උපෙිත පාධ ාලා හා අභයාස විෙයාල (අතිගර්ෙ විකරවිධාන) 

පනතට අනුව ගේ යග  ගප ධී ලිෙ පාසලා පවත්වාග න යන්න 

බැහැ. ඒ නිසා තමි  සමා ේ පනත යටගත් ගේ ජාතයන්තය පාසලා 

පිහිටුවලා තිගබන්ගන්. අපි වහාම ගේ පිළිබඳව ෙටයුතු ෙයලා, 

ප මුව ඒ ෙරුවන්ට අවසාථාව ගෙන්න ඕනෑ ගධීය ය විෂ්ඨය ධායාව 

ිග න  න්න. ගමොෙෙ, 2024දී ගේ සේබන්ධ ්ර ානයක් පැන 

නැ සේා. ජාතයන්තය පාසලාවලට  .තුළු ෙයන ෙරුවන් විභා  

ලියන්න ආණ්ඩුග  පාසලට  න්න එපා කියලා, අධයාපන 

අමාතයාං ගයන්  ක්රගලායයක් නිකුත් ෙ ා. ඒ  ැන අධයාපන 

අමාතයාං යට ගෙොසා කියන්න බැහැ. ගමොෙෙ, ඒ පනත යටගත් 

උපෙිත පාසලා  අගේ විෂ්ඨය මාලා හොයලා නැති නිසා. ඒගෙන් 

සෑගහන ෙරුවන් පිරිසක් අපහසුතාවට පත් වුේා.  ගේ ජාතයන්තය 

පාසලා කියන්ගන්  මි න් 4 - 5ගෙගනකු ගහෝ ගෙතුන් සියයක් යන 

ඒවා ගනොගවි .  

අෙ අගේ පාසලා පධීධතිගත  මුන් හතළිසාලක්ෂ්ඨයක් 

ින්නගෙොට, කිසිම ්රමිතියකින් ගතොය ජාතයන්තය පාසලා 
පධීධතිගත  මු න් හායලක්ෂ්ඨයක්  ින්නවා. ඒ නිසා ප මුව ගේ 
පාසලා අධයාපන අමාතයාං යට අයග න  නියාමනය ෙයලා, 
්රමිතිය උසසා ෙයලා ගප ධී ලිෙ පාසලා හැනවයට පවත්වාග න 

ගියාට ්ර ානයක් නැහැ. ඒ වාගේම, ෙවුරු ගහෝ එං ලන්තගත 
විෂ්ඨය මාලාව ිග න  න්නවා නේ, Cambridge curriculum එෙ 
ෙයග න යන අය ින්නවා නේ, ඒ අය ඒ අනතුය භායග න 

ෙටයුතු ෙ  යුතුි . ඒ අයට යග  පාසලාවලට .තුළු ගවන්න ගහෝ 
යග  වි ාවවිෙයාලවලට .තුළු ගවන්න අවසාථාවක් ලබා දිය යුතු 
නැහැ. ඒ නිසා ජාතයන්තය පාසලා සේබන්ධගයන් විකරමත් 

නියාමනයක් ෙයලා, ඒවා ගප ධී ලිෙ පාසලා හැනවයට අගේ පාසලා 
පධීධතියට .තුළු ෙය  න්න විේලවොරී පරිවර්තනයක් ෙ  යුතු 
අවසාථාව ෙැන් එ ඹිලා තිගබන බවත් කියන්න ඕනෑ. 

ඊ ඟට යාජය වි ාවවිෙයාලවල මුෙලා අය ෙය ි ැන්වීගේ 
ක්රියාොමයත් .ති ෙයලා, ඒවාට ගේ ගප ධී ලිෙ පාසලාවල 
ෙරුවන්ටත්, විගධීය ය සිසුන්ටත් .තුළු වන්න අවසාථාව ලබා දිය 
යුතුි . ගේ යග  පිහිටීම සහ අවසාථා අනුව අපට තිගබන වි ාල 

ගවග ඳ ගපො ක් තමි , අධයාපනය. ඒ ගවග ඳ ගපො  අපි විවිත 
ෙයන්න ඕනෑ. විග ේෂ්ඨගයන්ම අප්රිොව වාගේම නැ ගඟනහිය 
ආසියානු යටවලා අතගර් ලංොග  අධයාපනය  ැන, එහි තත්ත්වය 

 ැන වි ාල පිළි ැනීමක් තිගබනවා. ඒ නිසා ඒ අයට ඒ අවසාථාව 
ලබා දිය යුතුි .  

 රු නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි, ගේ  ැන වි ාගලාෂ්ඨේයක් 

ෙයපු විධීවතකු වන අගේ අනුරුධීධ ්රදීේ මැතිතුමාගේ  ේන් 
හැදීමෙට අනුව ශිෂ්ඨය ්රමාේගයන් සියයට 27ක් පමේක් මුෙලා 
ග වා .තුළු ෙග ොත්, ඒ මුෙලින් මුළු උසසා අධයාපන 

ක්ගෂ්ඨේ්රගතම ්රාේධන වියෙම පියවා  ැනීමට හැකියාව ලැගබනවා. 
ඒ තුළින් උසසා අධයාපන ක්ගෂ්ඨේ්රගත අ දත් පරිවර්තනයක් .ති 
ෙය  ැනීමටත් අපට හැකියාව ලැගබනවා. ඒ නිසා අගේ පාධමාලා 

ගවනසා විය යුතුි . විග ේෂ්ඨගයන්ම ෙලා පාධමාලාවට බඳවා 
 න්නා සිසුන් ්රමාේගත අඩු කිරීමක් ෙයලා, ඒවා රැකියා උපෙවා 
 ත හැකි ක්ගෂ්ඨේ්ර ෙයා ගයොමු ෙයවිය යුතුි . ෙ මනාෙයේ 
විෂ්ඨයට, ඒ වාගේම තාක්ෂ්ඨේ විෂ්ඨයන් ගවතට ගයොමු කිරීමක් ෙයලා 

අධයාපනගත ූරර්ේ ගවනසක් අපි .ති ෙ  යුතුි .  එගහම 
නැත්නේ,  එො  අවුරුදු 28, 20 තරුේ තරුණියන් අතින් සිදු වුේා 
වාගේ  ෙැයලිොරී තත්ත්වයක් නැවත ගේ යග  .ති ගවලා, 

නැවත වතාවක් ගලා වැගිරීේවලට පාය ෙැගපන එෙ විතයි  
ගවන්ගන්.  ඒ නිසා ඒ වියරු, බිහිසුණු අත් ෙැකීේ සහිත සමාජය 
යළිත් .ති ගනොගවන්න උසසා අධයාපන ක්ගෂ්ඨේ්රගතත්, පාසලා 

අධයාපන ක්ගෂ්ඨේ්රගතත්  විේලවොරී ගවනසෙට අප සිය දම 
ගෙනාම පක්ෂ්ඨ, පාට ගේෙගයන් ගතොයව එෙඟ විය යුතු යු ය 
එ ඹිලා තිගබන බව ්රො  ෙයමින් මා නිහඬ ගවනවා. 

 
ගු නිවයනජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මී ඟ ට,  රු සිසිය ජයගෙොඩි මන්ත්රීතුමා. 

 
[අ.භා. 2.22] 

 

ගු සිසිය ජයවකොඩි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

 රු නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි, වසය  ේනාවක් තිසාගසේ 

අගේ යග  වි ාවවිෙයාල පධීධතිගත අනධයයන ොර්ය මණ්ඩලය 
ෙ  ිලා් මක් ිෂ්ඨාට ෙයන්නට  රු උසසා අධයාපන .මතිතුමා 
ගේ පනත් ගෙටුේපත ග න එමින් ෙක්වන ලෙ උත්සාහය අපි 

921 922 

[ රු පාධ්   ේපිෙ යේවෙ  මහතා] 
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අ ය ෙයනවා. විග ේෂ්ඨගයන්ම ඔවුන්ගේ විරාම යන වයසා සීමාව 

දීර්ඝ කිරීම සඳහා ෙයන උත්සාහය  ැන.   රු  ේපිෙ යේවෙ 
.මතිතුමාත් ්රො  ෙ  පරිදිම අගේ යග  වි ාවවිෙයාල පධීධතියම 
සමසාත දියුණුවක් ෙයා  මන් ෙයන්න අව ය ක්රමග ෙයෙට 
පිවිසීගේ අව යතාව වඩ වඩාත් ෙැගනනවා. මීට වසය කීපයෙට 

ිසාගසලාලා අධයයන ක්ගෂ්ඨේ්රගත අ දත් ගපයළියක් .ති ෙයමින් 
උසසා ගප  විෂ්ඨය ධායාවට තාක්ෂ්ඨේග ෙය විෂ්ඨය හඳුන්වා දුන්නා. 
ෙැනට වසය 500ෙට ගපය අධයාපනගත පුනරුෙය පිළිබෙව 

ෆ්රැන්සිසා ගබ්ෙන් ෙයපු ්රො යට  ාසාත්රීය සහ ශිලාපීය සේ්රොයන් 
එෙතු ෙයමින් අධයාපනය අ දත් සංවර්ධනයක් ෙයා  මන්  න්න 
ඕනෑ කියන චින්තනය ක්රියාත්මෙ ෙයන්න අගේ යග  අවුරුදු 

500ක්  තවුේා. ඒ නිසා තමි  තාක්ෂ්ඨේග ෙය හඳුන්වා දුන්ගන්. 
තාක්ෂ්ඨේග ෙය හඳුන්වා ගෙධීදී ගපොගයොන්දු වුේා, තාක්ෂ්ඨණිෙ පීධ 
දිසාත්රික්ෙ ම ටමින් .ති ෙයනවා කියලා. අෙ අගේ  රු .මතිතුමා 

වාගේම වි ාවවිෙයාල ්රතිපාෙන ගෙොමිෂ්ඨන් සභාවත් ඒෙට නිහඬි . 
අෙ දිසාත්රික්ෙ ම ටමින් එවැනි තාක්ෂ්ඨණිෙ පීධ සඳහා සිසුන් 
.තු ත් ෙය  න්ගන් නැහැ. ඒ වාගේම වි ාවවිෙයාලවලට බඳවා 
 න්නා ්රමාේය ඔබතුමන්ලා ගභ තිෙ ව ගයන් වැඩි ෙයලා 

තිගබන බව අපි ෙන්නවා. ඔබතුමන්ලා ගිය වසයට සාගේක්ෂ්ඨව ගේ 
වසගර්දී වි ාවවිෙයාලවලට බඳවා  න්නා වූ සිසුන් ්රමාේය 
2,208කින් වැඩි ෙයලා තිගබන බව අපි පිළි න්නවා.  නමුත් ගේ 

වැඩි ෙයපු ්රමාේය සැලකිලාලට  ත්ගතොත්, තාක්ෂ්ඨේග ෙය 
සඳහා අගේ යග  අධයාපන ක්ගෂ්ඨේ්රගත අ දත් පුනරුෙයක් .ති 
කිරීම සඳහා හඳුන්වා දුන් ක්රමග ෙයට සැලකිය යුතු ්රති තයක් 

වැඩි ෙයලා නැහැි  කියන එෙි  ්රො  ෙයන්ගන්,  රු 
.මතිතුමනි.  

 

ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගේ අවුරුධීගධී තාක්ෂ්ඨණිෙ පීධ 5ක් ආයේභ ෙයලා අපි  

 මි න් 2,800ක්  බඳවා  න්නවා,  රු මන්ත්රීතුමා.  අපි ප මුවැනි 
වතාවට ගේ අවුරුධීගධී තාක්ෂ්ඨණිෙ පීධ 5ක් ආයේභ ෙයලා,   
 මි න් 2,800ක් බඳවා  න්නවා. 

 

ගු සිසිය ජයවකොඩි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

තාක්ෂ්ඨණිෙ පීධ 24ක් ග ොඩනැගීම සඳහා ක්රමග ෙයක්  පසු 

ගිය යජය ආයේභ ෙ ා.  [බාධා කිරීමක්]   
 

ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තාක්ෂ්ඨණිෙ පීධ 5ක් ආයේභ ෙයලා අපි ඒෙ ිසාසයහට 
ෙයග න යනවා. 

 
ගු සිසිය ජයවකොඩි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ගහොඳි . ඒ සේබන්ධගයන් අපි සතුටු ගවනවා. ගබොගහෝම 
සාතුතිි .  

 රු නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි, ඊගත-ගපගර්ො  රු 
අධයාපන .මතිතුමා ්රො  ෙ ා, සාමානය ගප  විභා ගත 
්රතිලල උසසා ගප  අධයයනය සඳහා අව ය ගවන්ගන් නැහැ 
කියලා. ගේෙ අගේ යග  වි ාල අවිනි ාචිතතාවක් .ති ෙයන 
්ර ානයක්. වි ාවවිෙයාල ්රග  ය සඳහා උසසා ගප  සාමාර්ථය 
වාගේම සාමානය ගප  ්රතිලලත් අතයව යි . ඒ නිසා ගේ 
නිර්ගධී යත් එක්ෙ එෙ පැත්තකින් උසසා ගප  විභා යට මුුණේ 
ගෙන ශිෂ්ඨයයන්ට වි ාවවිෙයාල ිලා දේෙයේය සේබන්ධගයන් 
 ැට ද මතු ගවනවා. ඒෙ  ප මුවැනි ොයේය.  

ගෙවැනි ොයේය, විග ේෂ්ඨගයන්ම යජගත රැකියා 
සේබන්ධගයන්  ක්රගලායයක් තිගබන බව අපි ෙන්නවා.  යජගත 
රැකියාවන් ලබා දීගේදී අගපොස සාමානය ගප  සමත්වීම අව යි  
කියලා  නියම ෙයලා තිගබනවා. ඒ අනුව සාමානය ගප  විභා ය 
සමත් ගනොවී උසසා ගප  අධයයනය ෙයන ගබොගහෝ පිරිසෙට මතු 
ආත්ගමෙටවත් යජගත රැකියාවක් ලබා ැනීගේ අවසාථාව අහිමි 
ෙයනවා. එෙ පැත්තකින් යාජය ගසේවගත විරාම වැටුප ෙේපාදු 
ෙයනවා. තව පැත්තකින් සාමානය ගප  අධයාපනය ලබන 
ෙරුවාගේ මනසට ගවන ගෙයක් ගයොමු ෙයලා, ඔවුන්ව යාජය 
ගසේවයට එක්වීම සඳහා තිගබන පහසුෙම අවම ෙයනවා. ිදිරි 
ොලගත දී යාජය ගසේවගත ෙයන්න හෙන ෙේපාදුව සඳහා ග න 
යන්නා වූ වැඩ පි ළිගවග හි එක් අං යක් විකරයටි  අපි එය 
ෙකින්ගන්. ින්දියාග  ගුේාත්මෙභාවගයන් ගතොය උපාකර ලබා 
 ත් ඕනෑ තයේ පිරිසා ින්නවා. නමුත් අගේ යග  වි ාවවිෙයාල 
අධයාපනය ලබපු පිරිසා ගුේාත්මෙභාවයකින් යුතු උපාකර ලබා 
 ත්, ඒ වාගේම අධයායන ක්ගෂ්ඨේ්රගත ්රමුය ොර්යක් ිෂ්ඨාට ෙයන 
අය බව අප ෙන්නවා. ඒ නිසා ගුේාත්මෙභාවගයන් ගතොය 
ෙණ්ඩායමක් බිහි කිරීගේ ෙටයුත්ත තමි  ගේ සිදු ෙයන්න 
යන්ගන් කියන ොයේය අපට ිතාම ගහොඳින් පැහැදිලි වනවා.  

 රු නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි,  රු අජිත් මාන්නේගපරුම 
මන්ත්රීතුමා ිදිරිපත් ෙ  ෙරුණු ගෙගයහි මගේ අවධානය ගයොමු 
ෙයනවා. විග ේෂ්ඨගයන්ම අධයාපන ක්ගෂ්ඨේ්රය තුළින් බිහිවන 
නවෙයවරුන් වැනි අය යට හැය යාම පිළිබඳව එතුමා සඳහන් 
ෙ ා. ඒ වාගේම,  රු අධයාපන .මතිතුමා පසු ගිය ෙවසා ගෙෙ 
තු  ිතා ෙැඩි ගලස යජගත නවෙයවරුන්ගේ සං මයට බයපත  
ගලස නින්ො-අපහාස ෙ ා. ගප ධී ලිෙවම එම සං මගත 
සාමාජිෙයන්ව අපහාසයට-උපහාසයට ලක් ෙ ා. ග  යවාන්විතව 
විවිධ වාත්රණන්වල ගයගෙන අය ින්න බව අප ෙන්නවා. 
විනි ා යොයවරුන්, විග ේෂ්ඨා නවෙයවරුන්, එගහමත් නැත්නේ 
වි ාවවිෙයාල ක්ගෂ්ඨේ්රගත ආ ාර්ය, මහා ාර්ය, ෙථිො ාර්යවරුන්ට 
විග ේෂ්ඨ ක්රමග ෙයක්  සෙසා තිගබන්ගන්, ඔවුන්ගේ ෙරුවා උසසා 
යැි  සේමත පාසලෙට ෙැමීම පමේක්ම අයමුණු ෙයග න 
ගනොගවි .  

විග ේෂ්ඨගයන්ම ඒ අය පිට යටවල රැකියාවලට යන එෙ 
වැ ැක්වීගේ පියවයක් විකරයට තමි  ගේ ෙටයුත්ත සිදු ෙයන්ගන්.  
එම නිසා නවෙයවරුන්ගේ ෙරුවන්ට නිසි පාසලක් ලැබුගණ් 
නැත්නේ, ාඅපට ගහොඳ යසාසාවක් තිගබනවා. පිට යට රැකියාවෙට 
ගිගයොත් මීටත් වඩා වැටුේ ලැගබනවා. ඒ නිසා පවුල පිනවන්ම පිට 
යට යමුා කියන අෙහසක් මනගසහි .ති ගවනවා.  ඒ නිසා 
අධයාපන .මතිවයයා ගේ විකරයට ගප ධී ලිෙ ව ගයන් ඔවුන්ට 
බැේ වැදීම නවෙයවරුන්ට බයපත   ැට දවක්. තව පැත්තකින්, 
ින්දියාව සමඟ අත්සන් ෙයන්නට යන ETCA ගිවිසුමට විරුධීධව 

යජගත නවෙයවරු අය  යක් ග න යන බව අපි ෙන්නවා. 
මාලගබ් නවෙය විෙයාලය සේබන්ධගයනුත් ඔවුන්ගේ 
උධීගඝෝෂ්ඨේයක් තිගබනවා. ිතින්, ගමවැනි ්ර ාන තිබියදී තමි  
අධයාපන .මතිවයයා නවෙයවරුන් එක්ෙ පැටගලන්න උත්සාහ 
ෙයන්ගන්. එම නිසා අගේ වි ාවවිෙයාල පධීධතිගයන් ගුේාත්මෙ 
උසසා අධයාපනයක් ලබපු පුධී ලයන්ට ගමවැනි ආොයගයන් මඩ 
 ැසීම  පිළිබඳව අපි බයපත  ගලස ෙන ාටුවට පත් ගවනවා.  

 රු නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි, විග ේෂ්ඨගයන්ම මතු 
ෙයන්නට ඕනෑ තවත් ොයේයක් තිගබනවා. මෑත ොලගත දී 
අගේ යග  ගනොගයකුත් ක්ගෂ්ඨේ්රවල අධයාපනය ලබපු,  
ග  යවාන්විතව ජීවත් වුණු ගබොගහෝ පිරිසක් අෙ ගහොරු, 
මංගෙොලාලොයයන් බවට පරිවර්තනය ගවලා තිගබනවා. එම නිසා 
අෙ අගේ වි ාවවිෙයාලවලින් ගුේාත්මෙ  අධයාපනයක් ලබන 
තැනැත්තකු ිදිරි ොල පරිච්ගේෙගත දී  යජගත තනතුයක් ගහෝ 
යජගත පරිපාලන ගසේවගත තනතුයක් ගහෝ ලබා  නිි  කියලා මම 
හිතන්ගන් නැහැ. අෙ අගේ යට ඒ තත්ත්වයට  පරිවර්තනය ගවලා 
තිගබනවා.  
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පාර්ලිගේන්තුව 

 රු නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි, කිව යුතුම ොයේයක් 

තිගබනවා. සෑම විත්තියෙම  ැට ද .ති ෙයලා තිගබන්ගන්, 
විත්රණය ව ගයන් සුදුසුෙේලාභී තැනැත්තන්. ගේ ොයේය 
පිළිබඳව ඊගත සභාව ෙලා තබන අවසාථාග  විවාෙයට  ැනීමට 
නියමිතව තිබුේා. ගර්ගු නිලධාරින්, පරිපාලන විභා ය  ෙයපු අය 

සිනවනවා. ගබොගහෝ ගෙගනක්  උපාකරධාරින්.  අෙ ඒ සේබන්ධගයන් 
බයපත  ්ර ානයක් තිගබනවා. මුෙලා .මතිවයයාගේ .තැේ 
අත්තගනෝමතිෙ ක්රියාමාර්  නිසා අෙ ගධීය ය ආොයේ බදු 

නිලධාරින්, වි ේන නිලධාරින්  උධීගඝෝෂ්ඨේය ෙයන්න පටන් 
ග න තිගබනවා. ිංජිගන්රු ක්ගෂ්ඨේ්රගත අධයාපනය ලැබූ අයට 
පනවන්නට යන  ආ ාර්ය ධර්ම යැි  කියා  න්නා .තැේ ගධීවලා,  

ගමවැනි තත්ත්වයන් නිසා ගේ යග  විත්තිෙයන් බයපත  
අපහසුතාවෙට පත් ෙයපු අවසාථාවක්  බවට පත් ගවලා තිගබනවා. 

අගේ වි ාවවිෙයාල පධීධතිය අගේ යටට ලබා දුන් ොයාෙි . 

වි ාවවිෙයාල පධීධතිය ලබා දුන් ඒ ොයාෙවලට අෙ ෙය තිගබන ගධී 
බලන්න. වි ේෙවරුන් ග වා, ිංජිගන්රුවන් ග වා, 
නවෙයවරුන් ග වා, ඒ සිය ද විත්තිෙගයෝ -ඒ සිය ද ක්ගෂ්ඨේ්රවල 
අය- අෙ යජයත් එක්ෙ පඹ  ාලෙ පැටලිලාි  ි න්ගන්. .තැේ විට, 

මුෙලා .මතිවයයා  න්නා අත්තගනෝමතිෙ ක්රියා මාර් වලට 
විරුධීධව ඒ සෑම ක්ගෂ්ඨේ්රයෙම පිරිසා උධීගඝෝෂ්ඨේ වයාපායවල 
පැටලිලාි  ින්ගන්. ඒ නිසා අවුලා ජාලයක් යට තු  නිර්මාේය 

ගවලා තිගබනවා. විග ේෂ්ඨගයන් වි ාවවිෙයාල ක්ගෂ්ඨේ්රගත තිගබන 
ගේ ්ර ාන සේබන්ධගයන් මධයසාථ මතයක් ෙයන්න වි ාවවිෙයාල 
්රතිපාෙන ගෙොමිෂ්ඨන් සභාව මැදිහත් වන්න ඕනෑ කියන ොයේය  

අපි ගේ  රු සභාග  අවධානයට ගයොමු ෙයවනවා.  

 රු නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි, මා ගබොගහොම අෙමැති 
ොයේයක් තිගබනවා. අෙමැති වුේත් එය කිව යුතු ොයේයක්ය 

කියා මම වි ාවාස ෙයනවා. ඒ තමි , වි ාවවිෙයාල පරිපාලෙයන් 
්රගධී  ව ගයන්, ග ෝ්ර ව ගයන් ගවනසාව ෙටයුතු කිරීම. ඒ  ැන 
ගබොගහොම ෙන ාටුි . නවෙ වෙය හා සේබන්ධ සිධීකරයක් 

ෙැලණිය වි ාවවිෙයාලගත සිදු වුණු බව අපි ෙන්නවා.  රු 
නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි, එහිදී නවෙ වෙය තහනේ කිරීමට 
අො  පනත යටගත්  ග ොනු ෙයපු නඩුගවහි ශිෂ්ඨයයන් ගවනුගවන් 
ගපනී සිනව නීතිාවයයකු විකරයට මා ිතා ව කීගමනුි  ගේ 

ොයේය කියන්ගන්.  

නවෙ වෙය තහනේ කිරීමට අො  පනත යටගත් ශිෂ්ඨයාවන් 
ගෙගෙගනකු අත් අඩංගුවට ග න තිබුේා, තවත්  ශිෂ්ඨයයන් 
 ේනාවක් එක්ෙ. ානංගි, ඔය .ඳුම .ඳග න එන්න එපාා කියා 

දුයෙථන .මතුමක් දුන්න එෙ විතයි  ඒ අය ෙයලා තිගබන්ගන්. 
ඒ අය මාස තුනක් මහය රිමාන්ඩ් බන්ධනා ාය තව සිට තිබුේා. 
එය, දුයෙථන .මතුමක් නිසා වූ ගෙයක්. ඒ වි ාවවිෙයාල 
පරිපාලනය ගපෝ සියට ඍජු බලපෑේ ෙ ා. වි ාවවිෙයාල 

පරිපාලනය ඒ ශිෂ්ඨයයන් සේබන්ධගයන් ෙටයුතු ෙයපු විකරය 
එගහමි . නමුත් යාපනය වි ාවවිෙයාලගතදී සංසාෙිතිෙ අං යක් 
නිරූපේය ෙයපු ශිෂ්ඨයයන්ට එහි ගෙම   ශිෂ්ඨයයන් විසින් පහය දීම 

සේබන්ධගයන් වි ාවවිෙයාල පරිපාලනය ෙටයුතු ෙග ේ 
ගෙොගහොමෙ කියා අපි ෙන්නවා. ඒ නිසා වි ාවවිෙයාල පරිපාලනය 
ශිෂ්ඨයයන් සමඟ ෙයන  නුගෙනුවලදී -ශිෂ්ඨයයන් සේබන්ධ 

්ර ානවලදී- ඊට වඩා ්රග සේ වන්න ඕනෑ, ගබොගහොම මධයසාථව 
මැදිහත් වන්න ඕනෑ කියන ොයේය ගපන්වා ගෙන්න ඕනෑ.  

 රු නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි, අගේ යග  වි ාවවිෙයාල 
වයේ ගනොලබන ශිෂ්ඨයයන් අතිවි ාල ්රමාේයක්  ින්නවා.  එගසේ 
වුවත්, අෙ වි ාවවිෙයාල ්රතිපාෙන ගෙොමිෂ්ඨන් සභාව  ක්රගලායනයක් 

නිකුත් ෙය තිගබනවා, බාහිය උපාකර සඳහා බඳවා න්නා ශිෂ්ඨය 

්රමාේය අඩු ෙයන්න කියා. ගේ තිගබන්ගන් ඒ  ක්රගලායනයි . 

එක් පැත්තකින් ගපන්වනවා, වි ාවවිෙයාලවලට  න්නා ශිෂ්ඨය 
්රමාේය 2,000කින් වැඩි ෙයනවා කියා. එගසේ කියන  මන්, 
බාහිය උපාකරවලට ලියා පදිංචි වන ශිෂ්ඨය ්රමාේය අඩු කිරීම සඳහා 
වූ  ක්ර ගලායනයක් නිකුත් ෙයනවා. ඒ නිසා අගපොස (උසසා ගප ) 

සමත් වන, උපාකර සිහිනයක් තිගබන, යජගත රැකියාවෙට -යේ 
විත්තියෙට- පිවිසීගේ ිලක්ෙයක් තිගබන වි ාල පිරිසෙට -
අතිමහත් පිරිසෙට- ගේ යග  වි ාවවිෙයාල පධීධතියට .තු ත් 

වන්න බැරි ගවනවා, ඒ සඳහා වූ බලාගපොගයොත්තු අහිමි වනවා. ඒ 
නිසා ගේ යග  වි ාවවිෙයාල පධීධතිය පුළුලා ෙයන්න ඕනෑ. ඒ 
සඳහා ්රාගයෝගිෙ  ැට ද තිගබන බව අපි ෙන්නවා. ඒ 

සේබන්ධගයන් අ දත් ක්රමග ෙයක් ග ොඩ නඟන්න ඕනෑ. 'ඒ 
ඔසාගසේ අගේ යග  අධයාපනය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ෙැප 
ගවමු.' කියන ආයා නය මා ෙයනවා. ඔබතුමාට ගබගහවින් 

සාතුතිවන්ත ගවනවා,  රු නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි.  

 
ගු නිවයනජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මී ඟට,  රු ගේ.සී. අලවතුවල මන්ත්රීතුමා.  

 
[අ.භා . 2.35] 

 
ගු වේ.සී. අලවුරවල ෙහතා 
(மாண்புமிகு தஜ.சீ. அலவத்துவல)  

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

 රු නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි, ගමම සාෙච්ඡාව 
පැවැත්ගවන අෙ දිනය ිතාම වැෙ ත්. වි ාවවිෙයාලවල වැඩ ෙයන 
උෙවියට වයස අවුරුදු 60 ෙක්වා- 

 
ගු නිවයනජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු මන්ත්රීතුමනි, ෙරුේාෙය නි ා බ්ෙ වන්න. ෙවුරුන් ගහෝ 

 රු මන්ත්රීවයගයක් මූලාසනය සඳහා  රු ග හාන් ගසේමසිංහ 
මන්ත්රීතුමාගේ නම ගයෝජනා ෙයන්න. 

 
ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු නිගයෝජය ෙථානායෙතුමනි, ා රු ග හාන් ගසේමසිංහ 
මන්ත්රීතුමා ෙැන් මූලාසනය  ත යුතුයා ි  මා ගයෝජනා ෙයනවා.  

 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු නිවයනජය කථානායකුරො මූලාසනවයන් ඉව ක 

ූවවයන්  ගු වශ්හාන් වසේෙසිෝහ ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலதவ, மாண்புமிகு தசஹான் தசமசிங்க 

அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 

    Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 
HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු මන්ත්රීතුමනි, ෙථා ෙයන්න. 

925 926 

[ රු සිසිය ජයගෙොඩි මහතා] 



2016  සැේතැේබර් 22  

ගු වේ. සී. අලවුරවල ෙහතා 
(மாண்புமிகு தஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මුලසුන ගහොබවන  රු මන්ත්රීතුමනි, වි ාවවිෙයාල (සංග ෝධන) 
පනත් ගෙටුේපත ගෙවැනි වය කියැවීගේ විවාෙය සිදු ෙයන ගේ 

අවසාථාග දී විග ේෂ්ඨගයන්ම ඒ යටගත් වි ාවවිෙයාල අනධයයන 
ොර්ය මණ්ඩල ගසේවෙි න්ගේ ගසේවා ොලය වසය 60 ෙක්වා දීර්ඝ 
කිරීම සේබන්ධගයන් ිදිරිපත් ෙය තිගබන ගමම ගයෝජනාව, 
ිතාම වැෙ ත් ගයෝජනාවක් කියා මා සඳහන් ෙයනවා. ඒ 

සේබන්ධගයන් අපි  රු උසසා අධයාපන අමාතයතුමාට අගේ 
සාතුතිය පුෙ ෙයන්න ඕනෑ. ගමොෙෙ, වි ාවවිෙයාල අනධයයන ොර්ය 
මණ්ඩලවල ගසේවෙයන්ගේ වයස අවුරුදු පනසාපහ වුේාම 

වසගයන්, වසය ඒ අයගේ ගසේවා ොලය දිගු කිරීගේ අව යතාවක් 
ගේ වනගතක් තිබුේා. නමුත් ඔවුන්ගේ විරාම යෑගේ වයසා 
සීමාවත් අවුරුදු හැට ෙක්වා ගෙළින්ම දිගු කිරීම තුළින් එම 

ගසේවෙයන්ට තිබුණු එම අපහසුතාව මඟ හැරී යාම ිතාම ගහොඳ 
ගෙයක් කියන එෙ මා ගේ අවසාථාග දී මතක් ෙයන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, අෙ ගවනගෙොට අගේ යග  
ජනතාවගේ ආයු ොලය වසය හැත්තෑනවය ෙක්වා වැඩි ගවලා 
තිගබනවා. ඒ නිසා ගසේවෙගයකුට, විග ේෂ්ඨගයන්ම වි ාවවිෙයාලයක් 

වාගේ ආයතනයෙ ගසේවය ෙයන ගසේවෙගයකුට වයස අවුරුදු 
හැටක් වනගතක් තම ගසේවාව ිටු කිරීම එතයේ අපහසු ොර්යයක් 
ගනොවන බව විග ේෂ්ඨගයන්ම මතක් ෙයන්න ඕනෑ. වි ාවවිෙයාල 

 ැන ෙථා කිරීගේදී අපට ෙරුණු-ොයේා කිහිපයක් ිදිරිපත් 
ෙයන්න තිගබනවා. අෙ වනවිට උසසා ගප  විභා ය සඳහා 
වසයෙට ශිෂ්ඨය-ශිෂ්ඨයාවන් ගෙලක්ෂ්ඨ  ේනක් ිදිරිපත් ගවනවා. 

එි න් වි ාවවිෙයාල අධයාපනය සඳහා එක්ලක්ෂ්ඨ පනසාෙහසෙට 
ආසන්න ්රමාේයක් සුදුසුෙේ ලබනවා. නමුත් අගේ යග  තිගබන 
වි ාවවිෙයාල පධීධතියට .තු ත්වීමට අවසාථාව ලැගබන්ගන් එි න් 

විසිපන්ෙහසක් වාගේ ්රමාේයෙටි . ්රති තයක් ව ගයන් 
බැ දගවොත්, සියයට පහග ොවෙට වඩා ගපොඩ්ඩක් වැඩි ්රමාේයක් 
තමි  ඒ අවසාථාව උො ෙය  න්ගන්. ගමතැනදී අපි ෙලාපනා ෙ  
යුතු ගෙයක් තිගබනවා. අෙ වනවිට එගසේ සුදුසුෙේ ලබා 

වි ාවවිෙයාලයෙට .තු ත් ගවන්න බැරුව, එම බලාගපොගයොත්තු 
තබා ග න සිනවන සියයට අසූවෙට වැඩි ්රමාේයක් වන ෙරුවන් -
ශිෂ්ඨයයන්- එතැනින් එහාට යන මාර් ය ගමොෙක්ෙ කියන එෙ  ැන 

අපි විග ේෂ්ඨගයන් ෙලාපනා ෙයන්න ඕනෑ.  

අෙ ගප ධී ලිෙ උසසා අධයාපන ආයතන  ේනාවක් .ති 

ගවලා තිගබන බව අපි ෙන්නවා. ගප ධී ලිෙ අං ය එගසේ ෙටයුතු 

කිරීම වයෙක් හැනවයට අපි සලෙන්ගන් නැහැ. නමුත් ගමම ආයතන 

නියමානුූලල ්රමිතියකින් යුතුව ෙටයුතු ෙයනවාෙ කියන එෙ  ැන 

ගසොයා බලන්න ඕනෑ. ගමොෙෙ, එවැනි ආයතන  ේනාවක් වි ාල 

ව ගයන් .ති ගවලා තිගබනවා. ඒ නිසා එම ආයතන නියම 

්රමිතියෙට අනුව එම ෙටයුතු ිටු ෙයනවාෙ කියා උසසා අධයාපන 

අමාතයාං ගයන් ිතාම උනන්දුගවන් ගසොයා බැලිය යුතු ොලය 

ගහොඳටම .විත් තිගබනවා කියන එෙ මම මතක් ෙයන්න ඕනෑ. 

අෙ යජගත වි ාවවිෙයාලවලට යන්න බැරි ගවන ශිෂ්ඨය-ශිෂ්ඨයාවන් 

සිනවන බව අප ෙන්නවා. ඒ වාගේම ගප ධී ලිෙ අං ගයන් 

ගනොගයක් ආයතන  ේනාවක් උපාකර ලබා දීම සඳහා ිදිරිපත් 

ගවලා තිගබනවා. නමුත් නවෙය විෙයාලයට .තු ත්වීමට 

ගනොහැකි ගවන ෙරුවන්ට තමි  වි ාල අසාධායේයක් සිදු ගවලා 

තිගබන්ගන් කියා මා හිතනවා. ගමහිදී SAITM එෙෙ එගහම 

නැත්නේ ගවනත් ආයතනයක්ෙ කියන එෙ ගනොගවි , ්ර ානය 

වන්ගන්. අපි ඒ අයටත් අවසාථාවක් ලබා ගෙන්න ඕනෑ. ගමොෙෙ, අෙ 

එවැනි ෙරුවන් වි ාල ්රමාේයක් හා එම ෙරුවන්ගේ ගෙම පියන් 

අසයේභාවයට පත් ගවලා තිගබනවා. එගසේ සුදුසුෙේ ලබා ග න 

තිගබන උෙවිය අගේ අලාලපු යට වන ින්දියාව වාගේ යටවලට 

ගිහිලාලා නවෙය උපාකරය  න්නවා  චීනය වාගේ යටවලට ගිහිලාලා 

නවෙය උපාකරය  න්නවා  බංේලාගධී ය වාගේ යටවලට ගිහිලාලා 

සමහය අය අපහසුතා  ේනාවෙට පත් ගවලා තිගබනවා. ඒ නිසා 

අපි විග ේෂ්ඨගයන්ම අගේ යට තු  යජගත නවෙය විෙයාලවලට 

බඳවා  න්නා ්රමාේය වැඩි ෙය  ැනීමට අව ය වැඩ පිළිගව ක් 

සෙසා ෙයන්නත්, ඒ වාගේම ගප ධී ලිෙ අං යට එවැනි 

අවසාථාවක් ලබා දීගේ වැඩ පිළිගව ක් සෙසා ෙයන්නත් ෙටයුතු 

ෙයනවා නේ එය ිතාම වැෙ ත් ගවනවා කියා මා හිතනවා. 

ගමොෙෙ, අගේ ෙරුවන් එගසේ විගධී  යටෙට ගිහිලාලා අධයාපනය 

ලබනගෙොට, අගේ යග  මුෙලා- අගේ විගධී  විනිමය- ඒ සඳහා 

ගයොෙවන්න අපට සිදු ගවනවා.  

ගමවැනි ෙරුණු-ොයේා දිහා බැ දවාම, අගේ යග  පවතින 

උසසා අධයාපන ක්ගෂ්ඨේ්රය ිසාසයහට ග නැලාලා විග ේෂ්ඨගයන්ම 

අගේ යටට ගහොඳ ලාභයක් ලබා  න්න පුළුවන් වැඩ පිළිගව ක් 

හැනවයට එම වි ාවවිෙයාල පධීධතිය ක්රියාත්මෙ ෙයනවා නේ එය 

ිතාම වැෙ ත් ගෙයක් ගලස මා සලෙනවා. ඒ වාගේම මම මතක් 

ෙ  යුතු තවත් ොයේයක් තිගබනවා. අගේ  රු පාධ්   ේපිෙ 

යේවෙ .මතිතුමාත් මතක් ෙ ා වාගේ යජගත වි ාවවිෙයාලවලට 

.තු ත්වීමට සුදුසුෙේ තිගබන ෙරුවන්ට මුෙලා ග වා එගසේ .තුළු 

වීගේ අවසාථාව අපි සියයට ්රමාේයකින් ගහෝ ලබා දුන්ගනොත්, 

ඒෙ ිතාම වැෙ ත් ගවනවා කියා මා හිතනවා. යජගත වි ාවවිෙයාල 

පවත්වා ග න යෑගේදී බලපාන මුෙලා ්ර ාන එගහම නැත්නේ 

ආර්ථිෙ ්ර ානවලටත් ඒගෙන් විසඳුේ ලැගබනවා කියන එෙත් මම 

ිතාම ඕනෑෙමින් ගේ අවසාථාග දී මතක් ෙයනවා. 

 වයඹ ප ාතට නවෙය විෙයාලයක් ලබා  ැනීම සේබන්ධ 

ොයේයත් අපි ගේ අවසාථාග දී උසසා අධයාපන .මතිතුමාට 

මතක් ෙයන්න ඕනෑ.  ෙැනට අවුරුදු කිහිපයෙට ිසාගසලාලා මම 

ප ාත් සභා නිගයෝජනය ෙයන ොලගතදීත් ගමම ිලා් ම ෙය 

තිගබනවා. විග ේෂ්ඨගයන්ම ඒෙ ිතාමත් සුදුසු ගෙයක්. වයඹ ප ාත 

කියන්ගන්, අධයාපනය අතින් අෙ ිතාම ිහ ට .විලාලා තිගබන 

්රගධී යක්. ගේ ගවලාව, නවෙය විෙයාලයෙ අව යතාව වයඹට 

ෙැගනන ගවලාවක්. ගේයාගෙණිය නවෙය විෙයාලගත ිඳලා 

මහා ාර්යවරුන් .තුළු ඒ සිය ද ගෙනාට කුරුේෑ ලට පහසුගවන් 

පැමිගේන්න පුළුවන්. කුරුේෑ ල ශික්ෂ්ඨේ ගයෝහල තිගබනවා. 

ඔවුන්ට, එන්න  ත ගවන්ගන් විනාඩි 45ක්, පැයක් වාගේ ගෙනව 

ොලයක්. සමහය ප ාත්වල නවෙය විෙයාල .ති ෙයලා තිබුේත්, 

ඒවාට අව ය මහා ාර්යවරුන්ගේ, ආ ාර්යවරුන්ගේ අඩුපාඩුෙේ 

අපි ෙැෙලා තිගබනවා. නමුත් වයඹ ප ාගත්, කුරුේෑ ල 

්රගධී යට ගමවැනි අවසාථාවක් ලබා දුන්ගනොත්, එවැනි ්ර ානයක් 

.ති  වන්ගන් නැහැ. ගමොෙෙ, ඒ හැම ගෙයෙටම අව ය වටාපිටාව 

ඒ ්රගධී ගත තිගබන නිසා. විග ේෂ්ඨගයන්ම ගේයාගෙණිගත ිඳලා 

එන්න යන ගවලාවත් එක්ෙ, ඒ මහා ාර්යවරුන්ට කුරුේෑ ල 

නවෙය විෙයාලගත ි ැන්වීේ ෙයන්න ිතාමත් පහසු ගවනවා 

කියන එෙ මා ගේ අවසාථාග  මතක් ෙයන්න ඕනෑ. 

අමාතයතුමාගේ ්රයත්නය අපි අ ය ෙයමින් එතුමාට අගේ 

යග  උසසා අධයාපනය සේබන්ධගයන් තිගබන  ැට ද සාෙච්ඡා 

ෙයලා විසඳා  න්න හැකියාව ලැගබ්වා! කියලා ්රාර්ථනා ෙයනවා. 

වි ාවවිෙයාල අධයාපනය ලැී ගේදී අගේ ෙරුවන් කිසිම ගෙගනකුට 

අසාධායේයක් ගනොවන විකරයට අපි ෙටයුතු ෙ  යුතුි . 

විග ේෂ්ඨගයන්ම වි ාවවිෙයාලයට .තුළු වීමට සුදුසුෙේ ලබා තිගබන 

අයට, වි ාවවිෙයාලය තු  තිගබන පහසුෙේ ්රමාේවත් ගනොගවන 

නිසා, එයට .තුළු වීම සඳහා තිගබන හැකියාව අඩු ගවලා 

තිගබනවා. ගප ධී ලිෙ අං යත් එෙතු ෙයග න ඒ අයටත් 

අවසාථාවක් ලබා දීමට අව ය වැඩ පිළිගව  සෙසා ෙයනවා නේ, 

ිතාමත් වැෙ ත් කියන එෙ මතක් ෙයමින් මගේ ෙථාව අවසන් 

ෙයනවා. 
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ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Seeniththamby 

Yoheswaran, you have fifteen minutes. 

 

[பி.ப. 2.43] 

 

ගු සීනිතම්බි වයනවහේසපවයන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சீனித்தம்பி தயாதகஸ்வரன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, 

பல்ககலக்கழக கல்விசாரா ஊழியர்களுக்கான 57 வயது 

எல்கலகய அறுபதாக உயர்த்துவதற்கு தமற்தகாள்ளும் 

இத்திருத்தச் சட்டமூலத்கத நான் வரதவற்கின்தறன். 

மகிழ்ச்சியான விடயம் என்னதவன்றால், எமது நாட்டிதல 

13,207 கல்விசாரா ஊழியர்கள் இதன்மூலம் பயனகடய 

இருக்கின்றார்கதளன்பதுதான். இந்த நல்ல விடயத்கத 

வரதவற்கும் அதததவகள, எங்களது தகௌரவ உயர் கல்வி, 

மற்றும் தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சர் அவர்கள் இங்கு 

ததாடர்ச்சியாக அமர்ந்திருந்து அத்தகன தபச்சுக்ககளயும் 

அவதானித்துக்தகாண்டிருப்பகதயிட்டு அவருக்கு 

நன்றிகயயும் ததாிவித்துக் தகாள்கின்தறன். தபரும்பாலும் 

இவ்வாறான நிகழ்வுகள் நகடதபறும்தபாது அது சார்ந்த 

அகமச்சர்கள் கவனம் தசலுத்துவது மிகக் குகறவு! ஆனால், 

அவர் பூரை கவனத்துடன் சகபயில் இருக்கின்றார்.  

பல்ககலக்கழக அனுமதிகய நாங்கள் பார்க்கும்தபாது, 

அண்ைளவாக 84 சதவீதமான சிங்கள மாைவர்களும் 8.5 

சதவீதமான தமிழ் மாைவர்களும் ஒரு சதவீத ததாட்ட 

மாைவர்களும் 7 சதவீதமான முஸ்லிம் மாைவர்களும் 

அதற்கான அனுமதியிகனப் தபற்றுக்தகாண்டிருப்பகதக் 

காைலாம். இதில் மாற்றம் தவண்டும். இந்த நாட்டின் ததசிய 

இனங்களாகிய ஏகனய இரண்டு இனங்களின் பல்ககலக்கழக 

அனுமதிகள் அதிகாிக்கப்பட தவண்டும். அதில் அகமச்சர் 

கவனம் தசலுத்ததவண்டுதமன்று அன்பாகக் தகட்டுக் 

தகாள்கின்தறன். 2014ஆம் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் 1,49,572 

தபாோ் பல்ககலக்கழகப் பிரதவசத்துக்குத் தகுதி தபற்றதபாதும் 

25,643 தபதர பல்ககலக்கழக அனுமதிகயப்  

தபற்றுள்ளார்கள். குறிப்பாக, 17.14 சதவீதமான மாைவர்கள் 

தான் பல்ககலக்கழகத்துக்குத் ததாிவாகின்றனர். மிகுதி 

யானவர்கள் என்ன தசய்வததன்று ததாியாத நிகலயில் 

தடுமாறிக்தகாண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகதவ, அவர்களுக்கான 

ஒரு மாற்றுத்திட்டக் கல்வி முகற ஏற்படுத்தப்பட தவண்டும். 

அது ததாழில்சார் கல்விமுகறயாக ஏற்படுத்தப்படுமாக 

இருந்தால் வரதவற்கத்தக்கது. இந்த வருடம் 27,000 தபாோ் 

பல்ககலக்கழகத்துக்கு உள்வாங்கப்படவிருப்பதாக நான் 

அறிகின்தறன். அவ்வாறு உள்வாங்குகின்ற தன்கமகயக் 

கூட்டிச்தசன்றால் நல்லது. அதததநரத்தில், பல்ககலக் 

கழகங்களில் பட்டங்ககளப் தபற்று தவளிதயறும்தபாது 

அவர்களுக்கு அதற்தகற்ப ததாழில்வாய்ப்புக்கள் கிகடக்க 

வசதிகள் தசய்வதும் வரதவற்கத்தக்கது.  

இன்று எமது நாட்டில் 30க்கும் தமற்பட்ட தனியார் 

பல்ககலக்கழகங்கள் இருக்கின்றன. ஆனால், எந்ததவாரு 

தனியார் பல்ககலக்கழகமும் வடக்கு, கிழக்கில் இல்கல. அந்த 

வககயில் வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளிலும் தனியார் பல்ககலக் 

கழகங்ககள நிறுவதவண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது. 

தவளிநாடுகளில் புலம்தபயர்ந்த உறவுகள் அங்கு தனியார் 

பல்ககலக்கழகங்ககள நிறுவ முன்வந்தால், தகௌரவ 

அகமச்சர் அவர்கள் அதற்தகற்ற ஏற்பாடுககளச் தசய்து 

தரதவண்டுதமன்று இந்த சகபயிதல அன்பாக 

தவண்டிக்தகாள்கின்தறன்.  
 

ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon, Member, if there are any people who want to 

invest in the North for private higher education, you 
come and see me and I will support you.  

 
ගු සීනිතම්බි වයනවහේසපවයන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சீனித்தம்பி தயாதகஸ்வரன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
நன்றி.  

இன்று பல்ககலக்கழக கல்விசார் ஆசிாியர்களுக்கு 

ஓாிலட்சம் ரூபாய்வகர சம்பளம் வழங்கப்படுகின்றது ; 

சிலதவகளகளில் அதற்கு தமலாகவும் கிகடக்கின்றது. 

ஆனால், கல்விசாரா ஊழியர்களின் சம்பளம் அவர்களின் 

சம்பளத்தில் கிட்டத்தட்ட ஐந்திதலாரு பங்காகத்தான் 

இருக்கின்றது. ஆகதவ, கல்விசாரா ஊழியர்களின் சம்பளமும் 

அதிகாிக்கப்பட தவண்டுதமன்று இந்த சகபயில் நான் 

தவண்டிக்தகாள்கின்தறன். ஏகனய அரச ஊழியர்களுக்கு 

வழங்கப்படும் ஓய்வூதியத்கதவிடப் பல்ககலக்கழக கல்விசாரா 

ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் குகறவாகதவ வழங்கப்படு 

கின்றது. எனதவ, ஏகனய அரச ஊழியர்களுக்குச் சமமான 

வககயில் அவர்களது ஓய்வூதியங்களும் அதிகாிக்கப் 

படுவதற்கு நடவடிக்கக எடுக்கப்பட தவண்டும். ஏகனய அரச 

ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படுவதுதபான்று பல்ககலக்கழக 

ஊழியர்களுக்கும் காப்புறுதித் திட்ட வசதிகள்  ஏற்படுத்தப்பட 

தவண்டும்.  

இந்த தவகளயிதல எங்களுகடய தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்கள் இருப்பதனால் நான் ஒரு விடயத்கத முக்கியமாக 

இங்கு கூற விரும்புகின்தறன். கிழக்குப் பல்ககலக்கழகத்தில் 

கடந்த பல வருட காலமாக ஒரு குகறபாடு நிலவிக் 

தகாண்டிருக்கின்றது. அந்தக் குகறபாடு பூர்த்திதசய்யப்பட 

தவண்டிய ஒன்றாக இருக்கின்றது. குறிப்பாக அங்கு இந்து 

நாகாிக  பீடம் இல்லாத ஒரு குகற இருந்து 

தகாண்டிருக்கின்றது. இலங்ககயின் அரசியல் யாப்பில் 

சமயங்களுக்கு சம உாிகம வழங்கப்பட தவண்டுதமன்று 

உள்ளது. இலங்கக ஒரு பூர்வீக இந்து நாடு. இந்த நாட்டிதல 

ஓர் இந்துப் பல்ககலக்கழகமும் இல்கல; அதததநரத்தில், எந்த 

பல்ககலக்கழகத்திலும் இந்து சமய பீடமும் இல்கல. இன்று 

கனடா தகாங்தகாடியா பல்ககலக்கழகம், ததன்னாபிாிக்கா 

பல்ககலக்கழகம், லண்டன் ‘ஒக்ஸ்தபாட்’ பல்ககலக்கழகம் 

தபான்றவற்றில் இந்து சமய பீடம் இருக்கின்றது. விதசடமாக 

கிறிஸ்தவ நாடு என்று தசால்லப்படுகின்ற, 76 சதவீதம் 

கிறிஸ்தவ மக்ககளக் தகாண்ட அதமாிக்காவில் ஓர் இந்துப் 

பல்ககலக்கழகம் இருக்கின்றது. ஆனால், எமது நாட்டிதல 

தமிழ் மக்கள் வாழ்கின்ற பகுதிகளில் இருக்கின்ற பல்ககலக் 

கழகங்களில்கூட இந்துசமய பீடம் இல்கல.  

கிழக்குப் பல்ககலக்கழகத்திதல 400க்கு தமற்பட்ட 

மாைவர்கள் இந்துசமயத் துகறயில் கல்வி கற்கிறார்கள். 

இத்துகறயில் ததாழில் சார்பான பல பாடத்திட்டங்கள் 

இகைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால், இதுவகர  இந்துசமய 

பீடமாக அது உருவாக்கப்படவில்கல. முன்னாள் ஜனாதிபதி 

சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க அவர்களின் காலம் ததாடக்கம் 

இதற்கான நடவடிக்கககள் தமற்தகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. 

நாங்களும்  அதுசம்பந்தமான பல விடயங்ககள இந்தச் 

சகபயிலும் முன்கவத்திருக்கின்தறாம். ஆனால்,         
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.இதுவகர   அப்பீடம் அங்கு உருவாக்கப்படவில்கல. 

இச்சந்தர்ப்பத்தில் விதசடமாக நான் ஒன்கறக் குறிப்பிட 

விரும்புகின்தறன். கிழக்கு பல்ககலக்கழகத்தின் இந்து நாகாித் 

துகறயில் கற்ககதநறிகய தமற்தகாண்ட மாைவன் 

ஒருவனால் அத்துகறயின்  தகலவர் திருமதி சாந்தி தகசவனின் 

வழிகாட்டலில் எழுதப்பட்ட ஆராய்ச்சிக் கட்டுகரயானது 

அதமாிக்காவிலுள்ள ஹவாய் இந்து ஆதீனத்தால் நூலாக 

தவளியிடப்பட்டுள்ளது. அந்தளவுக்கு இந்து மாைவர்களின் 

தபருகம அங்கு அகமந்திருக்கின்றது. ஆகதவ, கிழக்குப் 

பல்ககலக்கழகத்தில் இந்து சமய பீடத்கத விகரவாக 

ஆரம்பிப்பதற்கு முன்வரதவண்டுதமன்று தகளரவ அகமச்சர் 

அவர்களிடம் அன்பாக இந்த சகபயில் தகட்டுக்தகாள் 

கின்தறன். தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் சகலகரயும் மதித்து 

நடப்பவர் என்ற வககயிதல இதில் கவனம் தசலுத்துவார் 

என்ற முழு நம்பிக்கக எனக்கு இருக்கிறது.  

கிழக்குப் பல்ககலக்கழகத்தில் இன்னுதமாரு பிரச்சிகன 

நிலவிக்தகாண்டிருக்கின்றது. அங்கு இந்த வருடத்தில் 

கற்ககதநறிகளுக்காக உள்வாங்கப்பட்ட மாைவர்களில் தமிழ் 

மாைவர்கள் 1,515 தபரும் முஸ்லிம் மாைவர்கள் 705 தபரும் 

சிங்கள மாைவர்கள் 1,489 தபரும் அடங்குகிறார்கள். 

குறிப்பாக, 2009ஆம் ஆண்டுக்குப் பின் திட்டமிட்ட வககயிதல 

அங்கு சிங்கள மாைவர்களின் ததாகக அதிகாிக்கப் 

பட்டுள்ளது. உண்கமயிதல பல்ககலக்கழகம் இனாீதியானது 

அல்ல. ஆனாலும் அந்தப் பகுதி மாைவர்களுக்கு 

முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டதாக அது அகமய தவண்டும். 

அங்கு கூடிய வீதம் சிங்கள மாைவர்கள் தற்தபாது 

இருப்பதனாலும் அவர்களில் பலர் தபாகதப் தபாருட்ககளப் 

பாவிப்பதாலும் அங்கு ததாடர்ச்சியாகப் பிரச்சிகனகள் 

வருகின்றன. இது இன முரண்பாட்கட ஏற்படுத்திவிடும். 

நாங்கள் இந்த நாட்டிதல நல்லிைக்கத்கத விரும்புகின்தறாம். 

இந்த அரசு  நல்லாட்சிகயத் தாபிப்பதற்கு நடவடிக்கக 

தயடுத்து அதில் தவற்றிகண்டு வருகின்றது. இந்த 

நிகலகமயில், அங்கு உள்வாங்கப்படும் தபரும்பான்கமச் 

சிங்கள மாைவர்கள், தமிழ் மாைவர்களின் நடவடிக்கககளில் 

தகலயிடுவதால்  பிரச்சிகனகள் உருவாகின்றன.  

அண்கமயில் கிழக்குப் பல்ககலக்கழகத்திலும் யாழ். 

பல்ககலக்கழகத்திலும் இவ்வாறான பிரச்சிகனகள் 

ஏற்பட்டன. தபராதகனப் பல்ககலக்கழகத்திலும் 

வித்தியாசமான முகறயிதல அது ஆரம்பித்து  பிரச்சிகனகள்  

ஏற்பட்டிருக்கின்றன. ஆகதவ, கிழக்குப் பல்ககலக்கழகத்தில் 

சிங்கள மாைவர்களின் ததாகக குகறக்கப்பட்டு தமிழ் தபசும் 

மாைவர்களின் ததாகக அதிகாிக்கப்பட தவண்டும். குறிப்பாக 

விஞ்ஞானம், விவசாயம், வர்த்தகம் ஆகிய பீடங்களில் 

தமிழ்தபசும் மாைவர்களின் ததாகககய அதிகாிப்பதற்கு 

அகமச்சர் அவர்கள் நடவடிக்கக எடுக்க தவண்டும். 

பிரச்சிகனகள் ஏற்படாமல் ஏகனய நாடுகளில் சுமுகமாக 

இயங்குவது தபான்று இங்கும் இந்தப் பீடங்கள் சுமுகமாக 

இயங்க தவண்டும். அதற்கு தகளரவ அகமச்சர் அவர்களுகடய 

ஒத்துகழப்பு அவசியம் என்பதகனத் ததாிவித்துக்தகாள்ள 

விரும்புகின்தறன். 

அதுமாத்திரமின்றி, கிழக்கு பல்ககலக்கழகத்தில் சில 

பாடதநறிகள் இதுவகர உருவாக்கப்படாத நிகலகம 

இருக்கின்றது. அதற்கான பீடங்களும் இல்கல. குறிப்பாக, 

சட்டபீடம் ததகவயாக இருக்கின்றது. ஏதனன்றால், அங்கு 

கூடிய வீதமான மாைவர்கள் சட்டம் கற்பதற்கும் அத்துகறயில் 

ஈடுபடுவதற்கும் ஆயத்தமாக இருக்கிறார்கள். ஆகதவ, அங்கு 

சட்டபீடம் ஒன்கற உருவாக்குவதற்கு மாண்புமிகு அகமச்சர் 

அவர்கள் நடவடிக்ககதயடுக்க தவண்டும். தமலும், வடக்கு, 

கிழக்கு பகுதிகள் கடல் சார்ந்திருப்பதனால் அங்கு 

கடற்தறாழில்சார் பீடம் உருவாக்கப்படுவததாடு, தபாறியியற் 

பீடமும் ஆரம்பிக்கப்பட தவண்டும்; விகளயாட்டுத்துகறயில் 

'வித்தாண்கம தநறி ' என்று தசால்லப்படுகின்ற 'டிப்தளாமா ' 

தநறியும் அத்துகறயிலான பட்டப்படிப்பு தநறியும் அங்கு 

உருவாக்கப்பட தவண்டுோ்ம். எனதவ, இகவ சார்பாகவும் 

தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் கவனம் தசலுத்ததவண்டுதமன்று 

தகட்டுக்தகாள்கின்தறன்.  

தமலும், அங்குள்ள நூலகம் நவீனமயமாக்கப்பட 

தவண்டும். தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் அண்கமயிதல அங்கு 

தசன்றுவந்தவர் என்பதால், அங்குள்ள நிகலகமககளப்  

பார்கவயிட்டிருப்பார் என்று நான் நிகனக்கின்தறன். 

அச்சந்தர்ப்பத்தில் நான் தவளிநாடு தசன்றிருந்ததனால், அந்த 

நிகழ்வில் கலந்துதகாள்ளாகமகயயிட்டு மனம் வருந்து 

கின்தறன். ஆனாலும், அங்கிருக்கின்ற ததகவககள நீங்கள் 

நிகறதவற்றி கவப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கக எனக்கு 

இருக்கின்றது. அந்த வககயிதல, நூலகத்கத நவீனமயமாக்கு 

வதுடன் அதன் ஆளைித் ததகவககளயும் நிகறதவற்று 

வதற்கு நீங்கள் முன்வரதவண்டும்.  

எனக்குத் ததாிந்த வகரயில், தபாதுவாக பல்ககலக் 

கழகங்களிதல bursar பதவிக்கு நியமனங்கள் வழங்கப்படுவது 

குகறவாக இருக்கின்றது. சில பல்ககலக்கழகங்களில் 

அப்பதவிக்கு எவரும் இதுவகர நியமிக்கப்படவில்கல. 

குறிப்பாக, யாழ். பல்ககலக்கழகத்தில் கடந்த நான்கு - ஐந்து 

வருடங்களாக பதில் கடகமபுாிபவர்கதள இருக்கின்றார்கள். 

ஆகதவ, அங்குள்ள bursar பதவிக்கு உாியவகர விகரவாக 

நியமனம் தசய்யுமாறு நான் இந்ததவகளயில் தகளரவ 

அகமச்சர் அவர்களிடம் தகட்டுக்தகாள்கிதறன். தமலும், 

இந்தப் பல்ககலக்கழகத்தின் ததகவககள நிகறதவற்று 

வதற்கு அகனத்து நடவடிக்ககககளயும் தமற்தகாண்டு, 

வடக்கு, கிழக்கிதல இருக்கின்ற எங்களுகடய மாைவர்களின் 

கல்வி வளர்ச்சிக்கு உங்களாலான ஆதரவிகனத் தருவீர்கள் 

என்று  எதிர்பார்க்கின்தறன்.  

இச்சந்தர்ப்பத்தில் இந்தச் சகபயிதல இன்னுதமாரு 

விடயத்கதயும் கூறிகவக்க விரும்புகின்தறன். தபாதுவாக 

எங்களுகடய வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளிதல கடந்த சில 

காலமாக இந்த நல்லாட்சிகயக் குழப்பும் வககயிதல, 

திட்டமிட்ட தபரும்பான்கமயினக் குடிதயற்றங்களும் தபளத்த 

விகாகர தாபிப்புக்களும் நகடதபறுகின்றன. அதில் ஒன்றாக, 

கிளிதநாச்சியிதல இரகைமடுப் பகுதியிலுள்ள கனகாம் 

பிககக்குளத்துக்கு அருகாகமயில் பிரமாண்டமானததாரு 

தபளத்த விகாகர தாபிக்கப்படுகின்றது. அதுதபால், 

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலுள்ள வாககரப் பிரததச 

தசயலாளர் பிாிவிதல காயாங்தகைி என்ற பிரததசத்தில் 

முன்பு முகாமிட்டிருந்த இராணுவத்தினரால் புத்ததபருமானின் 

சிறிய சிகல கவக்கப்பட்டு வழிபடப்பட்டிருக்கின்றது . பின்பு 

அந்த இடத்துக்கு இரண்டு தபளத்த பிக்குகள் வருககதந்து , 

அங்கு விகாகர கட்டதவண்டுதமன்று அமர்ந்துவிட்டார்கள். 

உண்கமயிதல அங்கு சிங்கள மக்கள் தபரும்பான்கமயாக 

இருப்பார்களாக இருந்தால், விகாகர அகமப்பதற்கு 

நாங்களும் உதவி தசய்யத் தயாராக இருக்கின்தறாம். 

அவர்களுக்கு வழிபாட்டு உாிகம வழங்கப்படதவண்டும். 

அதிதல, நாங்கள் கவனமாக இருக்கின்தறாம். ஆனால், அந்தப் 

பகுதியிதல சிங்கள மக்கள் இல்கல. கடந்த காலங்களிதல 

மீன்பிடிப்பதற்காக ஒருசிலர் வருககதந்தாலும் அவர்களும் 

கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அதிலிருந்து இரண்டு 

கிதலாமீற்றருக்கு அப்பால், தியாதவட்டுவான் என்ற பகுதியில் 

பிரமாண்டமான தபளத்த விகாகரதயான்று இருக்கின்றது . 
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ஆகதவ, ஒரு சிலர் இருந்தால்கூட, அந்த விகாகரக்குச் 

தசல்லலாம். ஆனால், அந்த தபளத்த பிக்குகள் இருவரும் 

அங்கிருந்தார்கள். இக்காைி ககடத்ததாகுதி அகமப்பதற்காக 

வாககரப் பிரததச தசயலாளர் பிாிவின் பிரததச 

தசயலகத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆககயால், அது 

சார்பாக வாககரப் பிரததச தசயலாளர் நீதிமன்றிதல வழக்குத் 

தாக்கல் தசய்திருந்தார். எனினும் நடந்தது என்னதவன்றால், 

கிழக்கு மாகாை சகபயின் காைி அகமச்சர், காைி 

அகமச்சின் தசயலாளர், கிழக்கு மாகாை சகபயின் காைி 

ஆகையாளர், ஆகிய மூவரும் அங்கு வருககதந்து நீதிமன்றில் 

வழக்கு இருக்கும் நிகலயில்கூட, பிரததச தசயலாளகரக் 

கட்டாயப்படுத்தி அந்தக் காைிகயப் தபளத்த விகாகர 

அகமப்பதற்கு வழங்கதவண்டுதமன்று வலியுறுத்தியிருக் 

கின்றார்கள். அத்ததாடு, அங்கு 168 குடும்பங்ககளச் தசர்ந்த 

தபரும்பான்கம இன மக்ககளத் திட்டமிட்டுக் குடிதயற்ற 

தவண்டுதமன்றும் வலியுறுத்தியிருக்கின்றார்கள். ஆகதவ, 

தகளரவ அகமச்சர் அவர்கதள, நீங்கள் இந்த அரசாங்கத்திதல 

முக்கிய பிரதிநிதியாக இருப்பதனால், அந்தப் பகுதியிதல 

திட்டமிட்டு தமற்தகாள்ளப்படுகின்ற தபளத்த விகாகரத் 

தாபிப்பு, சிங்கள மக்களின் குடிதயற்றம் என்பவற்கறத் 

தடுத்துநிறுத்துவதற்கு நடவடிக்கக எடுக்கதவண்டும். அங்கு 

சிங்கள மக்கள் முன்பு வாழ்ந்திருந்தால் கட்டாயம் 

குடிதயற்றதவண்டும்; அதற்கு நாங்கள் துகைதசய்தவாம். 

ஆனால், அவர்கள் வாழாத பகுதியில்  குடிதயற்றுவதன்மூலம் 

இனமுறுகல் ததான்றும் வாய்ப்பிருப்பகதக் கவனத்திற் 

தகாண்டு அதகனத் தடுக்க உதவுமாறு தகட்டு, எனது 

உகரகய நிகறவுதசய்கின்தறன்.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. A. Aravindh Kumar. You 

have eight minutes. 
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ගු අ. අයවින්ද් කුොර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Sir, thank you for giving me this opportunity.  

இன்று இச்சகபயிதல நகடதபறுகின்ற பல்ககலக் 

கழகங்கள் ததாடர்பான விவாதத்திதல கலந்துதகாண்டு, 

என்னுகடய கருத்துக்ககளயும் முன்கவக்க வாய்ப்பளித் 

தகமக்கு நன்றி ததாிவித்துக்தகாள்கின்தறன். இன்று எமது 

நாட்டிதல இலவசக் கல்வி முகறயானது, நாட்டிலுள்ள 

அகனவரும் நன்கமயகடயக்கூடிய வககயில் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. இதன்மூலம் எமது நாட்டின் 

கல்வித்தரம் உயர்வகடந்திருக்கின்றது. எமது நாட்டிதல சுமார் 

95 வீதமான மக்கள் எழுதப் படிக்கத் ததாிந்தவர்களாக 

இருப்பகத இன்னுதமாரு நல்ல அம்சமாக நான் 

பார்க்கின்தறன். எமது நாடு சுதந்திரமகடந்த பின் இந்த 

நாட்டிதல வாழும் மக்களுக்குக் கிகடத்த ஒரு தபரும் 

வரப்பிரசாதமாக இலவசக் கல்விகய நாங்கள் 

பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. முன்தபல்லாம் 

தனவந்தர்களின், வசதி பகடத்தவர்களின் பிள்களகள் 

மாத்திரதம கல்விகயக் கற்கக்கூடிய ஒரு நிகலகம இந்த 

நாட்டிதல இருந்தது. ஆனால், இலவசக் கல்வி முகறயின்கீழ் 

அந்நிகலகம மாறி, அகனவருக்கும் வாய்ப்புக்கள் கிட்டிய 

நல்ல நிகலகம ஏற்பட்டது. இருந்ததபாதிலும், நான் இந்த 

இடத்திதல இன்னுதமாரு விடயத்கத விசனத்ததாடு 

கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்தறன். அதாவது, இவ்வாறான 

இலவசக் கல்வி முகறகம ஏற்படுத்தப்பட்டு அதனூடாக 

ஆரம்பம் முதல் பல்ககலக்கழகம் வகர எமது பிள்களகளுக்குக் 

கற்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தாலும் மகலயகத்கதப் 

தபாறுத்தளவிதல அந்த நிகலகமயில் இருக்கின்ற ஒரு பாாிய 

பின்னகடகவ இந்த உயாிய சகபயிதல சுட்டிக்காட்ட 

விரும்புகின்தறன். 

ஆங்கிதலயர்களால் ததாட்டங்களிதல பாடசாகலகள் 

ஏற்படுத்தப்பட்டன. அங்கு சிறிய தகாட்டில்களிலும் 

பாழகடந்த கட்டிடங்களிலும் தரம் 5 வகரயான கல்வி 

நடவடிக்கககள் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. ஆனால், 1970களிதல 

ததாட்டப் பாடசாகலகள் ததசியமயமாக்கப்பட்டதன் பின்பு 

அங்தக ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டது. இருந்தாலும், கடந்த 

காலங்களில் பல தசாப்தங்களாக மகலயகத்திதல கல்வியில் 

ஏற்பட்டிருந்த பின்னகடவு ததசியமயமாக்கலுக்குப் பிறகாவது 

துாித தவகத்தில் சீரான நிகலக்கு வரவில்கல. அதாவது 

மகலயகக் கல்வி வளர்ச்சி மிக மந்தமான நிகலயிதலதய 

தசன்றுதகாண்டிருக்கிறது. அதன் காரைமாக நாங்கள் 

இன்னும் பல கமல்கற்ககளத் தாண்டதவண்டிய ஒரு 

துர்ப்பாக்கிய நிகலகம ஏற்பட்டிருக்கின்றது . இந்த 

நிகலகமகய நிவர்த்தி தசய்வதற்காக இன்று கல்வி 

அகமச்சும் உயர் கல்வி அகமச்சும் தகுந்த நடவடிக்ககககள 

தமற்தகாண்டு வருகின்றன என்பகத நான் இந்தச் சகபயிதல 

கூறினாலும்கூட, இன்னும் எமக்கான ததகவகள் மிக 

அதிகமாக இருக்கின்றன.  

எமது மக்களின் விகிதாசாரத்துக்கு ஏற்ப ஒரு வருடத்துக்குச் 

சுமார் 1,500 மாைவர்களாவது பல்ககலக்கழக அனுமதிகயப் 

தபற தவண்டும். ஆனால், துரதிருஷ்டவசமாக ஒரு 

வருடத்துக்கு 200 க்கும் குகறவான மகலயக மாைவர்கதள 

பலககலக்கழக அனுமதிகயப் தபறுகின்றார்கள். ஆகதவ, 

இதகன ஒரு சாதகமான நிகலகமயாக நான் பார்க்கவில்கல. 

எனினும், எதிர்காலத்தில் இந்த நிகலகமயில் முன்தனற்றம் 

ஏற்படும் என்று நான் நம்புகின்தறன். ஏதனனில் இப்தபாழுது 

இந்த நாட்டிதல நல்லாட்சி ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது ; 

மகலயகக் கல்வி வளர்ச்சிக்காக எமது மாண்புமிகு பிரதம 

அகமச்சர் ரைில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் பல்தவறு 

முன்தனடுப்புக்ககளயும் பல்தவறு தயாசகனககளயும் 

முன்கவத்திருக்கின்றார். அதததநரத்தில் கல்வி அகமச்சராக 

தகளரவ அக்கில விராஜ் காாியவசமும் கல்வி இராஜாங்க 

அகமச்சராக தகளரவ இராதாகிருஷ்ைனும் இருந்து 

தசயற்படுகின்றார்கள். உயர் கல்வி அகமச்சராக தகளரவ 

லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல அவர்கள் தசயற்படுகின்றார். அவர் ஒரு 

சிறந்த அனுபவசாலி; அகனவகரயும் அரவகைத்துப்தபாகும் 

தன்கமகயக் தகாண்டவர் . இன்று அவாின் தகலகமயிதல 

பல்ககலக்கழகங்கள் இயங்கிக்தகாண்டு வருகின்றன.  

மகலயகத்கதப் தபாறுத்தளவிதல ஒரு பல்ககலக்கழகம் 

ததகவ என்பது ஒரு நீண்டகாலக் கனவாக இருக்கின்றது . 

ஆனால், மகலயகத்துக்கு ஒரு பல்ககலக்கழகம் ததகவ என்ற 

விடயம் பல வருடங்களாக முன்கவக்கப்பட்டிருந்தாலும் அது 

சம்பந்தமாக ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்கககள் தமற்தகாள்ளப் 

படாத காரைத்தினால் அந்த விடயம் தள்ளிப்தபாய்க் 

தகாண்தட இருக்கின்றது. இன்று மகலயகத்துக்தகன ஒரு 

பல்ககலக்கழகம் என்பது  காலத்தின் ஒரு ததகவயாக 

மாறிப்தபாயிருக்கின்றது. ஆகதவ, நாம் அகனவரும் ஒன்றாக 

இகைந்து ஏற்படுத்திய இந்த நல்லாட்சியின்கீழ் 

மகலயகத்திற்தகன ஒரு தனியான பல்ககலக்கழகத்கத 

எவ்வளவு விகரவாக ஏற்படுத்தி நகடமுகறப்படுத்த 

முடியுதமா, அவ்வளவு விகரவாக அதகனச் தசய்ய தவண்டும் 
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என்று நான் இந்த உயாிய சகபயிதல விநயமாகக் 

தகட்டுக்தகாள்கின்தறன். மகலயகத்தின் கல்வி 

வளர்ச்சிக்தகன நாங்கள் காிசகனதயாடு தசயற்படு 

தவாதமயானால் மகலயகத்திதல இருந்தும்கூட 

ஆயிரக்கைக்கான பட்டதாாிககள உருவாக்கக்கூடிய நல்ல 

நிகலகம ஏற்படும். ஆகதவ, அதகன இந்த நல்லாட்சி 

அரசாங்கம் தாமதமில்லாமல் தமற்தகாள்ள தவண்டும் 

என்பகத இந்த உயாிய சகபயிதல வலியுறுத்திக்கூற 

விரும்புகின்தறன்.  

அதததநரத்தில் இன்று நகடதபறும் இந்த விவாதத்திற்குப் 

தபாருத்தமற்றதாக இருந்தாலும் ஒரு விடயத்கத இங்கு 

குறிப்பிட தவண்டும். அதாவது, அண்கமயிதல 

புசல்லாகவயில் நடந்த ஒரு துன்பகரமான சம்பவம் பற்றி நான் 

இந்தச் சகபயிதல முன்கவக்க விரும்புகின்தறன். சில 

தினங்களுக்கு முன்பு புசல்லாகவப் பகுதியிலுள்ள ததாட்ட 

இகளஞர் ஒருவர் புசல்லாகவப் தபாலிஸாாினால் 

ககதுதசய்யப்பட்டு காவல் நிகலயத்துக்கு தகாண்டு 

தசல்லப்பட்டிருந்தார்.  அவ்வாறு ககதுதசய்யப்பட்ட அவர் , 

பின்னர் அந்தக் காவல் நிகலயத்திதலதய மரைமகடந்தார். 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් මිනිත්තු ගෙෙෙ ොලයක් 
තිගබනවා. 
 

ගු අ. අයවින්ද් කුොර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
இந்த மரைத்திற்குக் கூறப்பட்ட காரைம், அவர் காவல் 

நிகலயத்திதல தற்தகாகல தசய்துதகாண்டார் என்பதுதான். 

சிறு பிள்களகூட இகத நம்புவதற்குத் தயாராக இல்கல.  

ஏதனனில், காவல் நிகலயத்திதல தற்தகாகல தசய்துதகாள்ள 

முடியாது. விளக்கமறியலில் இருப்பவர்கள் தூக்கிட்டுத் 

தற்தகாகல தசய்துதகாள்வதற்கான தகாக்கிகள் காவல் 

நிகலயச் சிகறக்கூண்டுகளுக்குள்தள தபாருத்தப் 

பட்டிருப்பதில்கல. அங்தக தற்தகாகல தசய்வதற்கான 

வசதிகள் கிகடயாது. தற்தகாகல தசய்வதற்கான சூழகலக் 

காவல் நிகலயத்தில் உள்ளவர்கள் ஏற்படுத்துவதில்கல. 

எனதவ, இவ்வாறான நிகலயில் "புசல்லாகவ காவல் 

நிகலயத்திதல மகலயக இகளஞன் ஒருவன் தற்தகாகல 

தசய்து மரைமகடந்தான்" என்று கூறுவது, உண்கமயிதலதய 

தகலிக்கூத்தான ஒரு கூற்றாக இருக்கின்றது. ஓர் அப்பாவி 

இகளஞனின் உயிர் அங்தக பறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்தச் 

சம்பவத்துடன் சம்பந்தப்பட்டவர்ககள இடமாற்றம் 

தசய்வதனூடாக மட்டும் இதற்கு நாங்கள் பாிகாரம் ததட 

முடியாது. குற்றமிகழத்தவர்கள் சாியாக அகடயாளங் 

காைப்பட்டு அவர்களுக்குத் தண்டகன வழங்கப் 

படதவண்டும்.  இன்று இந்த நாட்டிதல தகாகலகாரனுக்கு 

மரை தண்டகனதான் உச்ச தண்டகன. ஆகதவ, இவ்வாறு 

தற்தகாகலதயன்று கூறுவகத நானும்கூட நம்புவதற்குத் 

தயாராக இல்கல. தற்தகாகலதயன்ற தபார்கவயிதல அங்தக 

ஓர் இகளஞன் தகால்லப்பட்டிருப்பதாகதவ இறந்தவாின் 

உறவினர்கள் உட்பட அகனவரும் தசால்கின்றார்கள். 

அங்தகயுள்ள தபாதுமக்கள் தபாலிசாருக்தகதிராக 

ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள்.  ஆகதவ, இதன் 

உண்கமத்தன்கம தவளிப்படுத்தப்பட தவண்டும்;    
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාගේ ෙථාව අවසන් ෙයන්න. 

ගු අ. අයවින්ද් කුොර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Please give me one more minute, Sir.   

நீதி நிகலநாட்டப்படதவண்டும். தப்புச் தசய்தவர்கள் 

தண்டகனக்குள்ளாக்கப்பட தவண்டும் என்பதத நியதி. 

எனதவ, அரசாங்கம் எவ்வித பாரபட்சமுமின்றி இவ்விடயத்தில் 

தகுந்த நடவடிக்ககககள தமற்தகாள்ள தவண்டுதமன்று 

தகட்டுக்தகாண்டு, சந்தர்ப்பமளித்த அகவத்தகலவருக்கு 

மீண்டும் நன்றி கூறி, விகடதபறுகின்தறன்.  

 

[பி.ப. 3.06] 

 

ගු ඉ. චාල්සප නිර්ෙලනාාන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, நன்றி. 

இன்று தகளரவ அகமச்சர் அவர்களால் தகாண்டுவரப்பட்ட 

பல்ககலக்கழகங்களின் ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய 

வயததல்கலகய அதிகாிப்பது ததாடர்பான இந்தத் திருத்தச் 

சட்டமூலத்கத ஆதாித்தவனாக இந்த விவாதத்தில் 

கலந்துதகாள்வதில் மகிழ்ச்சியகடகிதறன். இன்றுள்ள 

அகமச்சர்களில் மிகவும் மதிக்கத்தக்க மனிதர்களில் ஒருவராக 

எங்களுகடய உயர் கல்வி அகமச்சர் அவர்ககள நான் 

பார்க்கின்தறன். நான் பாராளுமன்றத்திற்கு வந்த ஆரம்ப 

காலங்களில் அவர் தமிழ் மக்களுக்கு உண்கமயாகப் 

பிரச்சிகன இருக்கின்றததன்ற ஒரு விடயத்கத இந்த 

அகவயிதல தசால்லியிருந்தார். அதகன நான் 

வரதவற்கின்தறன்.   

அதததநரத்தில், இன்று தகளரவ அகமச்சர் சுவாமிநாதன் 

அவர்கள் புனர்வாழ்வளிக்கப்படவுள்ள தமிழ் அரசியல் 

ககதிகள் ததாடர்பாக 23 தபாின் தபயர் விபரங்ககள  

என்னிடம் தந்துள்ளார்.  இதற்கான முயற்சிகய எடுத்து அந்த 

23 தபரும் 6 மாதங்கள் புனர்வாழ்வுக்குச் தசல்வதற்கு 

நடவடிக்கக எடுத்தகமக்காக முதலில் நான் இந்த 

அரசாங்கத்திற்கு நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாள்கின்தறன். 

அதததநரத்தில் அதிலுள்ள ஒரு சில குகறபாடுககளயும் நான் 

ததாிவிக்கதவண்டும். தகளரவ அகமச்சர் சுவாமிநாதன் 

அவர்கள் இதகனத் ததளிவுபடுத்தினால் நன்றாக 

இருக்குதமன நிகனக்கின்தறன். அதாவது, என்னிடம் 

தரப்பட்டுள்ள தபயர் விபரங்களில் உள்ள 2 - 3 தபருக்கு ஒரு 

வழக்கில் புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், 

அவர்களுக்கு இன்னும் 2 - 3 வழக்குகள் இருக்கின்றன. 

ஆகதவ, இந்தப் பட்டியலில் தபயாிடப்பட்டவர்களில் தவறு 

வழக்குகள் உள்ளவர்களுக்கு அந்த வழக்குககளயும் 

உள்ளடக்கிப் புனர்வாழ்கவ அளிக்க தவண்டுதமன்று தமிழ்த் 

ததசியக் கூட்டகமப்பின் சார்பாக அரசாங்கத்கதக் 

தகட்டுக்தகாள்கின்தறன். 

பல்ககலக்கழகம் என்பது பல்ககலககளயும் கற்பிக்கின்ற 

ஒரு கல்விக் கழகமாகும். ஒரு நாட்டின் கல்வி வளர்ச்சிக்கும் 

தபாருளாதார வளர்ச்சிக்கும் மிகமிக முக்கியமான நிறுவனமாக 

அது இயங்கிவருகின்றது. அந்தவககயில், யாழ்ப்பாைப் 

பல்ககலக்கழகம் இந்த நாட்டிலுள்ள இகளஞர் யுவதிககள 

நல்ல மனிதர்களாக உருவாக்குவதற்குத் ததாடர்ந்தும் 

அதனுகடய தசகவகய வழங்கிக்தகாண்டிருக்கின்றது. அங்கு 

தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் பல தடகவகள் விஜயம் 

தசய்திருக்கின்றார். அதற்காகவும் எனது நன்றிகயத் 

ததாிவித்துக்தகாண்டு, அவாிடம் ஒரு பைிவான தவண்டு 
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தகாகள விடுக்கின்தறன். வட மாகாைத்தில் 5 மாவட்டங்கள் 

இருக்கின்றன. அவற்றுள் யாழ்ப்பாை மாவட்டத்தில் 

பல்ககலக்கழகம் இருக்கின்றது.  வவுனியா மாவட்டத்திலும் 

கிளிதநாச்சி மாவட்டத்திலும் அதனுகடய வளாகங்கள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. முல்கலத்தீவிலும் அவ்வாறு 

ஆரம்பிக்கப்படுவதற்குாிய நடவடிக்கககள் அண்கமயில் 

தமற்தகாள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால், மன்னார் 

மாவட்டத்தில் அந்தப் பல்ககலக்கழகத்தின் ஒரு வளாகதமனும் 

இன்னும் ஆரம்பிக்கப்படவில்கல. National College of 

Education தபான்ற உயர் கல்விக்  கலாசாகலகள் எதுவுதம 

அங்கு இல்கல. அவற்கற ஆரம்பிப்பதற்கான எந்தவிதமான 

நடவடிக்ககயும் இதுவகர எடுத்ததாகவும் ததாியவில்கல. 

நான் மன்னார் மாவட்டத்கதப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற 

வன்னி ததர்தல் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற 

வககயில் யாழ். பல்ககலக்கழகத்திற்கு கடிததமான்கற 

அனுப்பியிருக்கின்தறன். எனதவ, எதிர்வரும் காலங்களில் 

மன்னாாில் யாழ். பல்ககலக்கழகத்தின் ஏதாவததாரு 

வளாகத்கததயா அல்லது உயர் கல்வி வழங்குகின்ற ஒரு 

நிறுவனத்கததயா நிறுவுவதற்கு தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் 

நடவடிக்ககதயடுக்க தவண்டுதமன்று தகட்டுக் 

தகாள்கின்தறன். அதுசம்பந்தமாக இன்று உறுதிதமாழி 

தந்தால் மன்னார் மாவட்ட மக்கள் மிகவும் 

சந்ததாஷப்படுவார்கள் என்பகதயும் இச்சந்தர்ப்பத்தில் 

ததாிவித்துக்தகாள்ள விரும்புகின்தறன்.  මන්නාය ගේ විතයි  
තවම නැත්ගත්. 

 

ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
If you can  tell us what faculty you need, whether it is  

fisheries or management, I do not know what is required 
there, we can consider that. 

 

ගු ඉ. චාල්සප නිර්ෙලනාාන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Okay, thank you.  தகளரவ அகமச்சர் அவர்கதள! நன்றி. 

இச்சந்தர்ப்பத்தில், பத்திாிககயில் தவளியான ஒரு 

தசய்திகயயும் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்தறன். அதாவது, 

"யாழ். பல்ககலக்கழகத்தில் முகாகமத்துவப் பிாிவில் கல்வி 

கற்கும் கிளிதநாச்சி, திருநககரச்  தசர்ந்த விஜயகுமார் 

வசந்தகுமார் என்ற மாைவன் அங்கு நகடதபற்ற  ragging 

காரைமாக, அதற்குப் பயந்து பல்ககலக்கழகம் தசல்லாமல் 

கிளிதநாச்சியில் ததங்காய் வியாபாரம் 

தசய்துதகாண்டிருக்கின்றார்" என்று  பத்திாிககயில் ஒரு 

தசய்தி வந்திருந்தது. அந்த விடயம் ததாடர்பாக அவருகடய 

உறவினர்களிடம் தகட்டதபாது, அவர் பல்ககலக்கழகம் 

தசல்வதற்குப் பயப்படுவதாக அவர்கள்  ததாிவித்தார்கள். இது 

உண்கமயில் மனதவதகனயான ஒரு விடயம். ஏதனன்றால், 

பல்ககலக்கழகத்திற்கு அனுமதி கிகடப்பகத மிகப்தபாிய 

பாக்கியமாகதவ தபற்தறார் கருதுவர்; அக்கிராமத்து மக்களும் 

அது ததாடர்பாகச் சந்ததாஷப்படுவார்கள். இந்நிகலயில், 

அந்த மாைவன் இரண்டு மாதங்கதள பல்ககலக்கழகத்துக்குச் 

தசன்றுவிட்டு மீண்டும் வந்து ததங்காய் வியாபாரத்தில் 

ஈடுபடுகின்ற ஒரு துன்பகரமான தசய்தி உண்கமயிதல 

மனதவதகனயளிக்கின்றது. புதிதாகச் தசல்கின்ற 

மாைவர்ககள தநாகடிக்கும் விதத்தில் ragging 

தசய்வததன்பது அவர்களின் எதிர்காலத்கதயும் 

தபற்தறாருகடய கனகவயும் வீைாக்குகின்ற ஒரு 

நடவடிக்ககயாக அகமகின்றது. எனதவ, இந்த ragging 

சம்பந்தமாக, தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் கவனத்திற்தகாள்ள 

தவண்டுதமன்று தகட்டுக்தகாள்வததாடு, குறிப்பாக யாழ். 

பல்ககலக்கழகத்தில் அதகன முற்றுமுழுதாக நிறுத்த 

முடியாவிட்டாலும் எவ்வளவுக்கு குகறக்க முடியுதமா 

அவ்வளவுக்குக் குகறப்பதற்கான நடவடிக்ககககள எடுக்க 

தவண்டும் என்றும் தகட்டுக்தகாள்கிதறன்.  

பல்ககலக்கழகத்தில் படிப்கப முடித்த பின்பு 

பட்டங்ககளப் தபற்ற பலதபர் அரச நியமனங்கள் 

கிகடக்காமல் 2 - 3 வருடங்களிதலா அல்லது ஏததாதவாரு 

காலத்தில் தங்களுக்கு தவகல கிகடக்கும் என்ற 

நம்பிக்ககயில் வியாபாரம் தபான்ற ததாழில்ககளச் 

தசய்கிறார்கள். அது தவறு விடயம். ஆனால், பல்ககலக் 

கழகத்துக்குத் ததாிவாகி கல்வி கற்பதற்குச் தசன்ற இந்த  

விஜயகுமார் வசந்தகுமார்  என்ற மாைவன்  ragging ஆல் 

தனது கல்விகயத் ததாடரமுடியாத நிகலயில் இருப்பது 

உண்கமயில் தவதகனக்குாிய விடயமாகும். ஆகதவ, தகளரவ 

அகமச்சர் அவர்கள் இதகனக் கவனத்திதலடுத்து அந்த 

மாைவன் மீண்டும் பல்ககலக்கழகத்தில் அவரது  உயர் 

கல்விகயத் ததாடர்வதற்கு நடவடிக்ககதயடுக்க 

தவண்டுதமன்று தகட்டுக்தகாள்கின்தறன்.  

யாழ். பல்ககலக்கழகத்தில் National Water Supply and 

Drainage Boardஇன் கீழ் ஒரு தவகலத்திட்டம் 

நகடதபறுகின்றது. அந்த தவகலத்திட்டத்திற்கு - Navy - 

கடற்பகடயினர்தான் ஒப்பந்தக்காரர்களாக நியமிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றார்கள். உண்கமயில், இலங்ககக் கடற்பகடயும் 

இராணுவமும் எங்களுகடய ததசிய பாதுகாப்பில் கவனம் 

தசலுத்துவதுதான் முகறயாகும். அகதவிடுத்து பல்ககலக் 

கழகத்தில் தற்தபாழுது நகடதபறுகின்ற நீர்த்தாங்கி நிர்மாை 

தவகலக்கான contract இகன Navy எடுத்திருக்கின்றது. 

அகத எடுத்தது எடுத்ததாகதவ இருக்கட்டும்! இனிவரும் 

காலங்களில் பல்ககலக்கழக வளாகத்தில் தபாதுவான 

தவகலகள் - கட்டிட ஒப்பந்த தவகலயாக இருந்தாலும் சாி, 

அல்லது  தவதறந்த தவகலயாக இருந்தாலும் சாி - 

உங்களுகடய அகமச்சின் தமற்பார்கவயின்கீழ் நகடதபற 

தவண்டும். அத்ததாடு, சிவில் சமூகத்கத, தபாது 

அகமப்புக்ககளச் சார்ந்தவர்ககளக்தகாண்டு மற்றும் 

முற்தபாக்குவாதிககள, சிந்தகனயாளர்ககள, கல்விமான் 

ககளக் தகாண்டு தீர்மானிக்கப்படுகின்ற விடயமாக அது 

இருக்க தவண்டும். ததாடர்ந்தும் அப்படி நகடதபறக் 

கூடாததன்பதற்காகத்தான் இகதச் தசால்கின்தறன். அந்த 

contract இகன அவர்கள் எடுத்தகதப் பற்றி நான் ஒன்றும் 

குகறயாகச் தசால்லவில்கல; தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கதள, 

இனிவரும் காலங்களில் இப்படியான நிகழ்வுககள 

ஏற்படுத்தாமல் இருந்தால் அது எங்களுகடய மக்கள் மத்தியில் 

நம்பிக்கககயத்  ததாற்றுவிப்பதாக அகமயும். ஏதனன்றால், 

எங்களுகடய மக்களும் நாங்களும் மனவிரக்திக்கு 

உள்ளாகின்ற சூழ்நிகலகய சிற்சில சம்பவங்கள்தான் 

உருவாக்குகின்றன. அப்படியான சம்பவங்ககளத் தவிர்த்துக் 

தகாண்டால் மக்கள் மத்தியில் நல்தலண்ைம் அல்லது நல்ல 

சிந்தகன உருவாகக்கூடிய வாய்ப்புக்கள் இருக்கின்றன. அது  

முற்தபாக்குச் சிந்தகனயாகவும் அகமயும். 

தமலும், மன்னார் மாவட்டத்திற்கு என்ன கற்ககத்துகற 

தவண்டுதமன்பகதத் தீர்மானித்துச் தசான்னால் அதற்குத் 

தன்னாலான முயற்சிகய எடுப்பதாகக் தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்கள் தசான்னதற்கு அவருக்கு மீண்டும் நன்றிகயத் 

ததாிவித்துக் தகாள்கின்தறன். யாழ்ப்பாைப் பல்ககலக்கழக 

விாிவுகரயாளர்களுடன் கலந்தாதலாசித்து அகத உங்களுக்கு 
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மிக விகரவில் ததாியப்படுத்துதவதனன்று தசால்லிக் 

தகாண்டு, தகௌரவ அகமச்சர் அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப் 

பட்டிருக்கின்ற இந்த திருத்தச் சட்டமூலத்திற்கு ஆதரவு 

ததாிவித்து, விகடதபறுகின்தறன். நன்றி.   

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු සභානායෙතුමා  

 
ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, the Hon. Member referred to contracts being 

handled by the Navy.  The problem is, there are no 
contractors in Jaffna. Because of the war, the entire 
network has collapsed. Therefore, there are no contractors 
and workers.  

 
ගු ඉ. චාල්සප නිර්ෙලනාාන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
That is true.  

 
ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We are trying to build them up. In the future, we will 

give the contracts to those contractors.  
 
ගු ඉ. චාල්සප නිර්ෙලනාාන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

 රු .මතිතුමනි, අගේ පැත්ගත් ෙ නවය ින්නවා. එගහම 

නැත්නේ ගෙො ඹ පැත්ගත් අය ෙැේමත් ෙමක් නැහැ. Army, 
Navy  එගක්  අය නැතිව ෙැේමා නේ ගහොඳි . 

 
ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We will look into that.  

 
ගු ඉ. චාල්සප නිර්ෙලනාාන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Thank you. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ඟට,  රු බන්දුල ගුේවර්ධන මන්ත්රීතුමා. 
 
[අ.භා. 3.27] 

 

ගු බන්දුල ගුේවර්)න ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, මම විග ේෂ්ඨගයන් ගේ 
අවසාථාග දී සතුටු ගවනවා, අගේ පුයාේ ෙලයාන මි්ර  රු 
ලක්ෂ්ඨාමන් කිරි.ලාල මැතිතුමා උසසා අධයාපන අමාතයවයයා ගලස 
ෙටයුතු ෙයන අවසාථාග දී යේකිසි ගවනසා අෙහසා කිහිපයක් 

ිදිරිපත් ෙයන්න ලැී ම  ැන. උ ත් නීතිායකු වන එතුමා ෙන්ෙ 

උඩයට - මහනුවය - ්රගධී ය නිගයෝජනය ෙයමින්  2989දී අපිත් 
සමඟ පාර්ලිගේන්තුවට පැමිණිලා දීර්ඝ ොලයක් විපක්ෂ්ඨගත 
ොර්ය භායය ෙ ා. ඊට පසුව එක්සත් ජාතිෙ පක්ෂ්ඨයට ගිහිලාලා, 
අපි එම පක්ෂ්ඨගයන් ආපසු එනගෙොට එතුමා එන්ගන් නැතිව එහිම 

රැඳී ිඳලා, අෙ උසසා අධයාපන හා මහාමාර්  .මතිවයයා 
ව ගයන් ෙටයුතු ෙයනවා. ගේ අවසාථාග  දී මා  ්රථමගයන්ම 
එතුමාට මගේ සාතුතිය ප ෙය සිනවනවා. ගමොෙෙ, අගේ විගෙයෝෙයට 

ිංජිගන්රු පීධයක් තිබුණ් නැහැ. ඒ නිසා හිටපු උසසා අධයාපන 
.මති එසා.ී . දිසානායෙ මැතිතුමා සහ මමත්, උපකුලපතිතුමාත් 
ගිහිලාලා  රු ලක්ෂ්ඨාමන් කිරි.ලාල .මතිතුමා මුේ  ැසුණු 

අවසාථාග දී එතුමා එයට එෙඟ වුේා. විගෙයෝෙයට ිංජි ගන්රු 
පීධයක් ලබා දීගේ ග  යවය එතුමාට හිමි ගවනවා. [බාධා කිරීමක්]  
විගෙයෝෙය තමි  ෙැන් ශ්රී ජයවර්ධනපුය  වි ාවවිෙයාලය. ලංෙග  

අධයාපනගත පියා බිහි ෙග ේ විගෙයෝෙගයන්.   

1815 ෙන්ෙ උඩයට ගිවිසුගමන් අගේ යට බ්රිතානයයන්ට යටත් 
වුේාට පසුව 2848 ෙැරැලාගලන් පසුව  සුධීෙන්ට විරුධීධව ෙැයලි 
 ැුණග  නැහැ. එතගෙොට ගේ උපන් බිගේ මිනිසාසුන්ට අධයාපනය 
අතින් ඓතිහාසිෙ අසාධායේයක් සිධීධ වුේා. බ්රිතානයයන් විසින් 

අපට හඳුන්වා දුන්ගන් මිනිසුන් හෙන අධයාපන ක්රමයක් ගනොගවි . 
ඔවුන් අපට හඳුන්වා දුන්ගන් විභා  ගක්න්ද්රීය අධයාපන ක්රමයක්. 
ශිෂ්ඨය ගක්න්ද්රීය අධයාපන ක්රමයක් ගනොගවි . විභා  ගක්න්ද්රීය 

අධයාපනය තු  බටහිය අනුෙයේවාදී මානසිෙත්වගයන් යුත්  
.ඟ .තුග න් බටහියට  ැතිගවන අධයාපන ක්රමයක් හඳුන්වා 
ගෙනගෙොට අගේ සේ්රොි ෙ මහා ෙැනුේ සේභායය 
සේූරර්ේගයන්ම  විනා  ගවලා ගියා. ගමොෙෙ, මහින්ො මනගයන් 

පසු මහාවිහායගයන්, අභයගිරිගයන් .ති ගවච්  අධයාපනය තමි  
ගලෝෙගත විසාමිත ගධීවලා ෙග ේ. අය ගලෝෙ පුදුමයක් ගලස 
සැලගෙන සීගිරිය  ත්තත්, හැතැේමට අඟලක් දිය බැසාමට 

නිර්මාේය ෙ  ගයෝධ .   ත්තත්, රුවන්වැලි මහාසෑය වැනි 
සෑයවලා  ත්තත්, මහාසමුදුය පයයන මහා වැ  තටාෙ  ත්තත්, 
වාරි සංසාෙිතිය  ත්තත්, යෙඩ ගසොයා  ැනීම  ත්තත්, විෙයාව 

තාක්ෂ්ඨේය අතින් අපට මහා සේ්රොි ෙ ආසියාතිෙ ෙැනුේ 
සේභායයක් තිබුේා. ඒ සියලාල බ්රිතානයයන් විනා  ෙ ා.   

අගේ යග  ිතිහාසගත  මන් මඟ ගවනසා ෙයන මිනිසුන් බිහි 

ෙයන්ගන් ෙකුගේන් ගන්. ඒ අනුව, හික්ෙඩුග  ශ්රී සුමං ල නායෙ 
හාමුදුරුගවෝ විගෙයෝෙයට පැමිණියා. ඒ ජාතිෙ විමුක්ති අය  ය 
පටන්  න්නගෙොට ගෙොටගහේන දීපදුත්තායාමගත හිටපු 

මිග  ටුවත්ගත් ගුේානන්ෙ නායෙ හාමුදුරුවන්ට පානදුයා වාෙයට 
උෙවු ෙ ා වාගේම,  ගහන්රි සාටීලා ඕලාෙ තුමා ලංොවට පැමිණි 
අවසාථාග දී භාෂ්ඨාව පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ෙටයුතු ෙ  ශ්රීමත් 
අන ාරිෙ ධර්මපාලතුමා ාගබ ධීධ අධයාපන අයමුෙලා නමින් 

ලංොග  ප මු අධයාපන අයමුෙල .ති ෙ ා. ඒ අයමුෙගලා 
ෙ මනාෙරු ගලස ෙටයුතු  ෙග ේ අන ාරිෙ ධර්මපාලතුමාි . ඒ 
අයමුෙලට අනුව වඩා ොර්යක්ෂ්ඨම ගලස මුෙලා එෙතු ෙය හෙපු 

පාසලා තමි  ගෙො ඹ ආනන්ෙ විදුහල,  ාලාගලා මහින්ෙ විදුහල, 
මහනුවය ධර්ම යාජ විදුහල යන පාසලා. මහනුවය ධර්මයාජ විදුහල 
අක්ෙය 58කින් යුක්ත වන බව තමුන්නාන්ගසේත් ෙන්නවා .ති. 

එම අයමුෙලින් පාසලා පධීධතිය හැදීම ආයේභ ෙයමින් අන ාරිෙ 
ධර්මපාලතුමා පාසලා 222ක් හැදුවා. ලංොග  අධයාපනය 
පිළිබඳව තුන්ෙලා ෙැක්මක් තිබුණු  ජාතිෙ නායෙයා එතුමාි . 

ලංොග  අධයාපනය පිළිබඳව අෙටත් වලංගු වන අෙහසා 
කිහිපයක් .තු ත් එතුමාගේ සටහනක් කියවන්න මම ෙැමැතිි . 
එතුමා  කියා තිගබනවා, ාඅගේ ජාතිය  ලවා  ැනීගේ ඒොයන 
මාර් ය අධයාපනයි . ලංොග  .ත්ගත් අවජාතෙ අධයාපන 

ක්රමයකි. සිංහල තරුේයන්ට ශිෂ්ඨයත්ව ලබා දී .ගමරිොව, 
ජපානය, ජර්මනිය, ින්දියාව, ගහොංගෙොං, ්රං ය, එං ලන්තය 
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වැනි යටවලට යවා, තාක්ෂ්ඨේය, විෙයාත්මෙ ෙිෂිෙර්මය, වාරි 
ෙර්මාන්තය ආදී නව විෂ්ඨයයන්  ැන ෙැනුමක් ලබා  ත්තාට පසුව 
ඔවුන් ආපසු ලංොවට ග න්වා, ජාතිය ග ොඩ නැඟීගේ ොර්යය 

ආයේභ ෙ  යුතුය. දියුණු වීමට නේ, සාවයංගපෝෂිත වීමට නේ 
විගධීය ය භාණ්ඩ පරිහයේගයන්, පරිගභෝජනගයන් වැ කී සිනවය 
යුතුය. යට තු  නිෂ්ඨාපාෙනය ෙ  හැකි සෑම භාණ්ඩයක්ම නිපෙවිය 

යුතුය, පරිහයේය ෙ  යුතුය. විගධී  භාෂ්ඨා ාානය ලබා  ැනීම 
ජාතිෙ අව යතාවක් වන බැවින් එම භාෂ්ඨා පිළිබඳ ෙැනුමක් ලබා 
 ැනීමට වැඩ පිළිගව ක් ගයදිය යුතුයා කියලා.  පාසලා හෙන 

අතයම අගේ යග  නිපුේතා අධයාපනයක් .ති ෙයන්න ඕනෑය 
කියලා එතුමා විසින් පැහැදිලිව සඳහන් ෙය තිගබනවා.  

එතුමා  ඟ සිනව ගෙො පිහිලාල කියලා මහත්මගයකුව ජපානයට 

යවලා, ජපානගයන් අත් යන්්ර ගේෂ්ඨ ෙර්මාන්තය පුුණණු ෙයවා 
ලංොවට ග න්වා  ත්තා. පසුව යාජගිරිගත ඔගබ්ගසේෙය වල ව 
පිහිනව සාථානගත ගප ධී ලිෙ ිඩමෙ  තමි  ලංොග  ප මුවන 
අත් යන්්ර ගේෂ්ඨ ෙර්මාන්ත පුුණණු පාසල .ති ෙග ේ. ලංොග  

තිගබන වි ාලම මිර පාසලක් වන පන්නිපිනවය ධර්මපාල 
විෙයාලගත මුළු ගධීගපො ම එතුමාගේ ගප ධී ලිෙ ගධීගපො . ඒ 
නිසා එතුමා තමි  ජාතිෙ අධයාපනගත පියා. සී.ඩබ්ලි .ඩබ්ලි . 

ෙන්න් ය මැතිතුමා නිෙහසා අධයාපනය .ති ෙ ා. නමුත් ඒ සඳහා 
අව ය ෙර් නය මුළුමනින්ම සැපයුග  අන ාරිෙ ධර්මපාලතුමා. 
අන ාරිෙ ධර්මපාලතුමාගේ අවමං ලය උත්සවගයන් පසුව 

ලංොවට ග නාපු භසාමාවග ේෂ්ඨ මිහිෙන් කිරීගේ උත්සවගතදී සාතුති 
ෙථාව ෙග ේ, සී.ඩබ්ලි .ඩබ්ලි . ෙන්නන් ය මැතිතුමා. ඒ නිසා 
ලංොග  ජාතිෙ අධයාපනගත පියා වන්ගන් අන ාරිෙ 

ධර්මපාලතුමා. සී.ඩබ්ලි .ඩබ්ලි . ෙන්නන් ය මැතිතුමා මධය 
විෙයාල 54ක් හැදුවා. වඩු වැඩ, ගලෝහ වැඩ, මැනව වැඩ, ගමෝටර් යථ 
ොර්මිෙ ශිලාපය, ක්රීඩා, ගස න්ෙර්යය ආදී සියලාලටම අව ය 

ගධීවලා .තු ත්ව තමි  එතුමා  මධය විෙයාල 54ක් බිහි ෙග ේ. 
එොි න් පසාගසේ අපට ඒ තත්ත්වය ආපසු හයවන්න බැරි වුේා. 
විභා  ගක්න්ද්රීය අධයාපනගයන් විභා ය සමත්, ජීවිතය අසමත් 
ෙරුගවෝ බිහි වන නිසා, අගපොස සාමානය  ගප , උසසා ගප  

සහතිෙය අය ග න පාසගලන් පිට වන ෙහතුන්ලක්ෂ්ඨයෙට වැඩි 
පිරිසෙට ජීවගනෝපායක් සෙසා  න්න බැරි නිසා තමි  මම ඒ 
තත්ත්වය ආපසු හැයවීම සඳහා ධර්මපාල ආෙර් ය අනුව ෙටයුතු 

ෙග ේ. ගේ නයා වග න් ග ොඩ එන්න ඕනෑ නේ ගවන යටෙට 
යන්න ඕනෑය කියලා හිතලා සමහය අය ගවනත් යටවලට ගිහිලාලා 
අන්ත දුක් විඳින්ගන්, අපි නිපුේතා අධයාපනයක් හෙපු නැති නිසි   

ධර්මපාලතුමා කියපු ආොයයට ගේ යග  අධයාපනය ගවනසා 
ෙග ේ නැති නිසි .  

අපි බ්රිතානයගත තිගබන London Ordinary Level විභා යට 

සමානව GCE Ordinary Level විභා ය .ති ෙ ා. London 
Advanced Level විභා යට සමානව GCE Advanced Level 
විභා ය .ති ෙ ා. නමුත් ඒවාත් ඒ යටවල පවතින තත්ත්වයට 
ගනොගවි  .ති ෙග ේ. ගේ තත්ත්වය තු  අපි 2972 ෙැරැලාලට 

මුුණේ දුන්නා. 2980  ේන්වල මහා භීෂ්ඨේයෙට මුුණේ දුන්නා. 
අසහනයට පත් වුණු තරුේ පයේපයාව අප සිය ද ගෙනාට නවය 
ෙයමින් ආයුධ අතට අයග න, නියායුධ අවිහිංසෙ මිනිසුන් ෙහසා 

 ේනක් බලාගලෝ-බ ලා ද වාගේ මැරුවා. ග ෝලයා තමන්ට 
උ න්වපු ගුරුවයයාගේ ග ෙයට ගිහිලාලා, විදුහලාපතිගේ ග ෙයට 
ගිහිලාලා ාෙේ  හපංා කියා කි වා. විදුහලාපති ෙේ  ැුණවාට 

පසාගසේ ග නියලා පාගර්  හෙ  ැට  හලා මැරුවා. මැරුවාට 
පසාගසේ  ෙණිගසන් ිහ ට ඔසවන්ගන් නැතිව  පාගර් ග නියලා 
ව ලන්න කියලා කි වා. ඒෙ තමි  අගේ යග  .ත්ත ෙතන්ෙයය.  

පාසගලන් එළියට ෙමන අය බධීෙ නවයගයන් ගපග න පිරිසක් 
බවට ගේ සමාජය විසින් පරිවර්තනය ෙ ා. එය ගවනසා කිරීම 

සඳහා අඩුම තයගේ අගපොස උසසා ගප  පන්තිගතදීවත් -තරුේ 

වයගසේදීවත්- ෙරුවන්ට නිපුේතාව ලබා ගෙන්න ඕනෑය කියලා අපි 
ෙලාපනා ෙ ා. අගේ ඩලසා අලහේගපරුම .මතිතුමාත්, මමත් 
එෙතු ගවලා ඒ ෙටයුත්ත ෙ ා. තමුන්නාන්ගසේගේ යාජය 
.මතිතුමා වන ගමොහාන් ලාලා ගග්රේරු මැතිතුමාත් එයට  සහාය 

වුේා. අපි ිංජිගන්රු තාක්ෂ්ඨේය, නජව පධීධති තාක්ෂ්ඨේය, 
තාක්ෂ්ඨේය සඳහා විෙයාව යන තාක්ෂ්ඨණිෙ විෂ්ඨය ධායාවන් හඳුන්වා 
දුන්නා.   රු (ආ ාර්ය) හර්ෂ්ඨ ෙ සිලාවා  වාගේ ිග න  ත්තු 

මන්ත්රීවරුන් සිය ද ගෙනාම ගේ ගවනසට ෙැමැති වුේා. නමුත් 
අවාසනාවෙට ජනතා විමුක්ති ගපයමුේත්, හිතනවාට වඩා ප ලාව 
ෙකින්න බැරි මිනිසාසුත් ඒෙ ෙඩාෙේපලා ෙයන්න පුළුවන් හැම 

ගෙයක්ම ෙ ා. ගෙගසේ නමුත්, අෙ ගවන ගෙොට උසසා ගප  විෂ්ඨය 
ධායාවලින් ිතාම වැඩි ිලා දමක් තිගබන්ගන් ගෙනව ොලයක් 
තු දී .ති වුණු  තාක්ෂ්ඨේ විෂ්ඨය ධායාවටි .   ගමොෙෙ, ගවග ඳ 

ගපො  පිළිබඳව ෙරුවන්ට ි වක් තිගබනවා.  

ඒ ෙරුගවෝ ෙන්නවා, ජර්මන් ගටක් එෙට ගිය අයගේ ජීවිතය 
ගෙොගහොමෙ රණන්දු ගවලා තිගබන්ගන් කියලා. ඒ නිසා වනගපොත් 
අධයාපනය ක්රමය හා ෙට පාඩේ අධයාපන ක්රමය ගවනුවට 

්රාගයෝගිෙව නිපුේතාවක් ගෙන අධයාපනයක් .ති කිරීම තමි  
උසසා අධයාපනගත පයමාර්ථය විය යුත්ගත්. අපි බලාගපොගයොත්තු 
වුගණ්, තාක්ෂ්ඨේ විෂ්ඨය ධායාගවන් සිසුන් 3,000ක්  

වි ාවවිෙයාලවලට .තු ත් ෙය  න්නි .  නමුත් තමුන්නාන්ගසේ 
අඩු තයමින් 2,000ෙට ආසන්න පිරිසක් .තුළු ෙය  ත්තා. ඒ 
සේබන්ධගයන් තමුන්නාන්ගසේ ිතිහාසයට එෙතු ගවනවා. 

ගමොෙෙ, තිබුණු ගධීම නැතුව ගවනසා ගෙයක් තමුන්නාන්ගසේගේ 
ොලගත ක්රියාත්මෙ ෙයන්න පුළුවන්ෙමක් ලැබිලා තිගබනවා.  
තාක්ෂ්ඨේග ෙය ලංොග  වි ාවවිෙයාල පධීධතියට අයග න ආපු -

ආයේභ ෙයපු- .මතිවයයා ගලස තමුන්නාන්ගසේ ිතිහාසගත 
සටහනක් තබනවා. හැබැි , ඒ සටහගන් යට ගෙොටගසේ ින්ගන්, 
මමි . එම විෂ්ඨය ධායාව හෙපු මම, ඩලසා අලහේගපරුම හිටපු 

.මතිතුමා, ඒෙට අනුමැතිය දුන්නු මහින්ෙ යාජපක්ෂ්ඨ හිටපු 
ජනාකරපතිතුමා, අපි සිය ද ගෙනා  ැනත් සටහන් ගවන්න ඕනෑ, ඒ 
ගපොත ලියනගෙොට  චූල වං ය ලියන ගෙොට.    

එය එගසේ වන්ගන් වී නමුත් අෙ තාක්ෂ්ඨේයට අව ය ගලොකුම 

්ර ානය අපට තාක්ෂ්ඨේය පුුණණු ෙයන්න අව ය තාක්ෂ්ඨණිෙ 
ෙැනුම තිගබන වි ාවවිෙයාල ආ ාර්යවය, මහා ාර්යවරු, 
ෙථිො ාර්යවරු, ගුරුවරු නැතිෙමි . මම ගෙොරියාවට ගිහිලාලා 

"KOICA" ආයතනගත සභාපතිවයයා මුේ  ැහිලා, ගවනම 
සාෙච්ඡා වට  ේනාවක් පවත්වලා, එතුමාට ලංොවට එන්න 
කියලා ආයාධනා ෙ ා. ඔවුන් පැමිණි අවසාථාග දී අපි ාKOICA" 

එෙට කි වා, ාොර්මිෙ අතින් සංවර්ධනය ගවලා ින්න 
තමුන්නාන්ගසේලා ගේ යග  මනුෂ්ඨය සේපත ග ොඩනඟන්න 
තාක්ෂ්ඨණිෙ ාානය දුන්ගනොත්, ඒ සඳහා උෙවු ෙග ොත් ගෙොරියාව 

සොොලිෙව ලංොග  මිනිසාසුන්ගේ හිත .තුග ේ අනිවාර්යගයන් 
ගනොමැගෙන සටහනක් විකරයට සටහන් ග විා කියලා. KOICA 
සභාපතිතුමා ඒ වාර්තාව සපයා Samsung, GM, Kia Motors 
වාගේ ආයතනවල ආධායත් .තිව වර්ෂ්ඨයෙට ලංොග  ගුරුවරු 

400ක් පුුණණු ෙ  හැකි තාක්ෂ්ඨේ විෙයාපීධයක් හෙලා දුන්නා. ඒ 
සඳහා අනුමත මුෙල සියයට සියයක් ේයක් ගනොවන ්රොනයක් - 

grant එෙක් - විකරයට ගඩොලර් මිලියන 2.3ක් - ලක්ෂ්ඨ 2,000ක් - 

දුන්නා. ඒ නිලධාරි විගධී  ෙටයුතු අමාතයාං යට ආවා. මම 
නිවාඩු ෙමා ග න ගමයටට පැමිණි නිලධාරි සමඟ ඒ සඳහා ගවන් 
ෙය තිගබන ගහෝමා ම පුයවයයට ගියා. ඒ පුයවයගත මහින්ෙ 

යාජපක්ෂ්ඨ විෙයාලය තිගබනවා, එහා පැත්ගත් හරිත සයසවිය 
තිගබනවා, ඊට එහා පැත්ගත් විගෙයෝෙය ින්ජිගන්රු පීධය 
හැගෙනවා, ඊට එහා පැත්ගත් ජාතයන්තය කිරුේ මිනුේ පර්ගතෂ්ඨේ 

මධයසාථානය තිගබනවා, ඊට එහා පැත්ගත් අක්ෙය 58ෙ නැගනෝ 
තාක්ෂ්ඨණිෙ උෙයානය හා පර්ගතෂ්ඨේ මධයසාථානය තිගබනවා, ඊට 

941 942 

[ රු බන්දුල ගුේවර්ධන මහතා] 
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එහා පැත්ගතන් ගප  ගපොත්  බඩා සංකීර්ේය තිගබනවා.  රු 

.මතිතුමනි, ගේ ගධීවලා තමුන්නාන්ගසේත් ෙන්නවා. ඒෙ ා්රාා 
බන්දු පුයවයයක්ා. ඒ කියන්ගන් ගේ පුයවයය ්රාාව හා බැඳුණු 
පුයවයයක්. ගේ තාක්ෂ්ඨේ විෙයාපීධයත් ඒ ්රගධී ගත ිදි ෙයන්නි  
හැදුග . ඒ තාක්ෂ්ඨේ විෙයාපීධය ෙැන් කුලියාපිනවයට ග න යෑගේ 

්රතිලලයක් ගලස 2025 වර්ෂ්ඨගත ිදි කිරීේ ෙටයුතු ආයේභ 
ෙයන්න තිබුණු එෙ අෙ ගවනෙේ ආයේභ ෙය නැහැ. ඒවා සිලාලය 
වැඩ. ජාතිෙ වැඩසටහනක් ෙයන ගෙොට ඒ වැඩසටහන ෙවුරු 

ෙ ත්, ඒෙ ගහොඳ නේ ිදිරියට ග න යන්න ඕනෑ. මම 
තමුන්නාන්ගසේග න් ිලාලා සිනවන්ගන් ඒෙි . 

ගග්රේරු මන්ත්රීතුමා ගධී පාලනයට අයග න ආග  මමි . 
නැත්නේ ''ගමොහාන් ලාලා ගග්රේරුා කියන්ගන් ගුරු විත්තිගත ගයදී 
සිනව  ගෙගනක්. මම තාේපයකින් පැනලා එතුමාගේ ග ෙයට 

ගිහිලාලා ගබොගහොම අමාරුගවන් එතුමා ගධී පාලනයට .ෙග න 
ආග . අගේ මි්රයා බුලත් ගෙො ය ලකුගේන් එක්සත් ජනතා 
නිෙහසා සන්ධානගයන් .විලාලා අධයාපන අමාතයාං යත් එක්ෙ 

මැදිහත් ගවලා, තමුන්නාන්ගසේටත් ගේ පිළිබඳ යථාර්ථය කියා දීලා 
ගේ තාක්ෂ්ඨණිෙ විෂ්ඨය ධායාවට මීට වඩා ගලොකු ගවනසක් ෙයි  
කියලා මම වි ාවාස ෙ ා.  

 රු .මතිතුමනි, ඔබතුමාග න් මම අෙත් ිලාලා සිනවන්ගන් 
ඔබතුමාගේ ොලගතදී යග  උසසා අධයාපන .මතිවයයා ගලස 

උසසා අධයාපනගත පරිවර්තනීය ගවනසක් ෙයන්න නේ, 
වි ාවවිෙයාල අධයාපන පධීධතිගත ්රමාේාත්මෙ ගනොගවි , 
ගුේාත්මෙ ගවනසක් ෙයන්න කියලාි . ෙැන් ෙය තිගබන 

්රමාේාත්මෙ ගවනස ගහොඳි . ගමවය වි ාවවිෙයාලවලට  න්නා 
ෙරුවන් සංයයාව සියයට 20කින් වැඩි ෙයලා තිගබනවා. එගලස 
 න්න පුළුවන් වුගණ් තාක්ෂ්ඨණිෙ විෂ්ඨය ධායාවට පමේක් 

2,000ෙට ආසන්න පිරිසක් .තු ත් ෙය  ැනීම නිසාි . ඒ නිසා 
ඒෙ ගහොඳි . නමුත්, ගේ  රු සභාව නිගයෝජනය ෙයන මන්ත්රීවරු 
විකරයට අපි හිෙයං මව -හිෙය සාක්ෂියට එෙඟව- .ත්තම .ත්ත 

ෙථා ෙග ොත්, අපට ඡන්ෙය ගෙන සමසාත අන්ත අසයේ, 
්රාේධනය නැති ගෙම පියන්ගේ ෙරුවන්  ැන  ඔවුන්ගේ ජීවිත 
 ැන ෙලාපනා ෙයලා තිගබන විකරය, ්රමාේය හරිෙ, වැයදිෙ කියන 
එෙ පිළිබඳව ගේ  රු සභාග  සංවාෙයක් .ති වන්න ඕනෑ. 

ගහේතුව, එක් එක් ගෙනා තමන්ගේ හිෙය සාක්ෂියට ත ටු ෙයලා 
බැ දගවොත් තමන්ගේ ෙරුගවෝ - තමන්ට ෙරුගවෝ ින්නවා නේ - 
උසසා ගප ට එනගෙොට සාමානය ගප , උසසා ගප  සමත් වුේත්, 

ගනොවුේත් ගෙොගහොම හරි ෙයලා උපාකරය හොයන්න ගවන යටෙ 
වි ාවවිෙයාලයෙට යවනවා.  

ගේ පාර්ලිගේන්තු මන්ත්රීවරු, ප ාත් සභා මන්ත්රීවරු, ඊ ඟට 

වයාපාරිෙ ්රජාව, මධයම පන්තිය කියන ඒ සිය ද තයාතියේවල 
ගෙම පියන්ගේ ෙරුවන් සලාලි දීලා වි ාවවිෙයාලයට යවනවා. ඒ 
සඳහා අෙ ඕනෑ ෙයන්ගන් ගමොනවාෙ? London (O/L) නැත්නේ, 

GCE (O/L) - සාමානය ගප - පමේි . අෙ අධයාපනය ගවනසා 
ගවලා තිගබන ්රමාේයට අපි  ගේ ෙරුවාට කියනවා, ාඋඹ 
සාමානය ගප  සමත් වන්න ඕනෑ, උසසා ගප  ගහොඳට සමත් 
වන්න ඕනෑා ය කියලා. උගධී සිට රෑ වන ගතක් නිදි මයාග න 

ගවන වැඩ ඔක්ගෙෝම නතය ෙයලා අේමාි , තාත්තාි  උසසා ගප  
මහා තය යට තමන්ගේ ෙරුවා යවලා තමි  ගේ විභා ය සමත් 
ෙයවන්ගන්. හැබැි , සලාලි තිගබනවා නේ, ඒ සඳහා වුවමනා 

ෙයන්ගන් සාමානය ගප  පමේි . සාමානය ගප  විභා ගත 
්රතිලල එන ෙවසාවලට ාThe Sunday Times"  පුවත් පත 
කියවන්න. O/L resultsවලින් ඕනෑම වි ාවවිෙයාල 

විෙයායතනයෙට යන්න පුළුවන්. අවුරුදු තුනක් ගමපිනවන්, 
නැත්නේ අවුරුදු හතයක් ගමපිනවන් සලාලිොයයාගේ ෙරුවාට 
උපාකරය  න්න. ගවන යටෙට යන්න සලාලි නවෙ යවන්න විතයි  

ඕනෑ. ඒ මුෙල රුපියලා ලක්ෂ්ඨ 50ක් ගවන්න පුළුවන්, 200ක් 

ගවන්න පුළුවන්, 250ක් ගවන්න පුළුවන්, 200ක් ගවන්න පුළුවන්. 

වැඩිම වුගේොත් රුපියලා ලක්ෂ්ඨ 200ි  ගන්? රුපියලා ලක්ෂ්ඨ 200 
 ේගන් ෙරුගවෝ හතය නේ, රුපියලා ලක්ෂ්ඨ 800ක් ලෑසාති ෙ ාම 
ඒ ග ොලාලන්ගේ ෙරුවන්ගේ ්ර ානය විසඳනවා.  

වි ාවවිෙයාල විෙයායතනයෙ - University College එෙෙ - 
අවුරුධීෙක් ිග න  න්නවා. ඊ ට පසාගසේ අවුරුදු තුනක් University  

එෙට යනවා. ඒගක් ගහොඳ විකරයට පාසා වුගේොත් Master's 
Degree  එෙ ෙයන්න ඕනෑ නැහැ. අවුරුදු 25-26 ගවන  ගෙොට 
PhD එෙක් ෙයලා ආ ාර්ය උපාකරය  න්නවා. නමුත් එන්ගන් 
නැහැ. ඒෙි  තිගබන ්ර ානය. අපි ගත්රුේ  න්න ඕනෑ 
අවුරුධීෙෙට ෙරුගවෝ 25,000ක් උසසා අධයපනය සඳහා පිට යට 
යනවා කියන එෙ. ගේ යන ෙරුගවෝ  ැන මගේ මි්ර 
මහා ාර්යවයගයක් research එෙක් ෙයලා තිගබනවා.  රු 
.මතිතුමනි, 2,000ි  ආපසු .විලාලා තිගබන්ගන්. 23,000ක් 
ආපසු .විලාලා නැහැ. ගමොෙටෙ එන්ගන්? ගමගහේ .විලාලා ඒ 
ෙයපු වියෙමට සරිලන වැටුපක් ලබන්නත් බැහැ. ඒ ොලගත ඒ 
යටට පුරුදු ගවන ගෙොට ඒ ෙරුගවෝ ආවාහ-විවාහ වන වයස. 
එතගෙොට ඒ යග  ෙරුගවක් එක්ෙ හරි ගමගහේ ෙරුගවක් හරි එක්ෙ 
විවාහ ගවනවා. ආරිය කුල සිරිත් අනුව විවාහ ගවලා, විවාහ 
ජීවිතය  ත ෙ ාම ෙරුගවෝ ලැගබනවා. ඒ ෙරුවන්ට සිංහලත් 
බැහැ  ගෙම ත් බැහැ  ගමගහේ එන්ගනත් නැහැ  ආවාට ගමගහේ 
ින්න ගේ පරිසයයට පුරුදුත් නැහැ  ජාතියත් නැහැ  යටත් නැහැ.  

අන්තිමට අේමලාට, තාත්තලාට ලියුමක් එවනවා, - එතගෙොට 
අේමි  තාත්ති  වයසට ගිහිලාලා.- ාපුතා, දුව ලැබිලා ින්නවා, 
අේමත් ගපොඩ්ඩක් ලන්ඩන්වලට එන්න, ගේ ෙවසාවල උෙ වටත් 
එක්ො කියලා. සලාලි දීලා  න්න ගිගයොත් වි ාල වියෙමක් යන 
නිසා අය අේමත් ගිහිලාලා වැඩ නවෙක් ෙයලා දීලා .විලාලා, 
ගමගහේ සිලා  න්න ගිය ගවලාවට අගනක් උපාසෙ අේමලා එක්ෙ 
කියනවා, ාදුව ින්ගන් ලන්ඩන්වල, ගෂ්ඨෝක්  ගෙොළු පැනවගයක් 
හේබ ගවලා ින්නවා, මමත් ුණයතලා ෙය ෙය ිඳලා ආවාා කියලා. 

අන්තිමට ඒ ගෙම පිගයෝ මැරුේ ෙවසට ඒ මයේය පිළිබඳව 
ෙන ාටුව ්රො  ෙයලා ලිපියක් විතයි  එන්ගන්. ගේෙ තමි  
මධයම පන්තිගත ගදෙවා ෙය. පිට යටවල ිග න  ත්ත සමහය 
ෙරුගවෝ ගමගහේ .විලාලා විවාහ ගවලා යනවා. එවැනි  විවාහ 
මං ලය උත්සවයක් තිබුගේොත් ුණඟාක් මන්ත්රීවරුන්ට ආයාධනා 
ලැගබනවා. ඒවාගතදී ආරිය කුල සිරිත් අනුව ෙථා පවත්වන්ගන් 
ගෙොගහොමෙ? ආර්ය කුල සිරිත් අනුව පවත්වන සිංහල ම සලා 
ග ෙය  මනමාලයාගේ යහළුගවක්, මනමාලියගේ යහළුගවක් ෙථා 
ෙයලා, මනාල යුවලත් ිංග්රීසි භාෂ්ඨාගවන් ෙථා පවත්වනවා. ගේෙ 
තමි  අගේ යටට ගවලා තිගබන්ගන්. අපි ෙවුරුවත් ගේ .ත්ත 
ෙථා ෙයන්ගන් නැහැ. තමන්ගේ ෙරුවා පිට යට වි ාවවිෙයාලයට 
යවලා  උ න්වලා  ඒ යටවල නතය ගවලා  එගහේදී ෙරුගවෝ 
ලැබිලා  ගේ යටට එන්ගන් නැති ගවලා   නවෙ නවෙ ෙථා ෙයලා  
ඊට පසාගසේ ෙථා ෙයන්ගන්ම නැති ගවනවා. ඒ ග ෙනාව විඳ ග න 
තනිවම බුදුන් වැඳ ග න, සිලා අය ග න ින්න ෙ නවය ින්නවා. 
ෙවුරුවත් කියන්ගන් නැහැ, අගනක් ෙරුවන්ට .ති වන ්ර ානය 
 ැන. ගේෙ ගදෙවා ෙයක්. ඒ නිසා මම ඔබතුමාට කියන්ගන් ගේ 
සඳහා ගත්රීේ ොයෙ සභාවක් ෙමන්න කියලාි . ඒෙ ගලොකු 
පින්ෙමක්. ගෙොගහොමෙ, අගේ ෙරුගවෝ ගේ විකරයට විගධී වලට 
යන එෙ ගවනුවට විෙලාපයක් ගලස ගප ධී ලිෙ 
වි ාවවිෙයාලවලට ගහෝ ගප ධී ලිෙ ආයතනවලට එන්න ගෙන්න 
ඕනෑෙ  ගධීය ය අයටත්  ගප ධී ලිෙ අං ගත ිඩ ගෙන්න ඕනෑෙ  
එගහම නේ යජගත පාලනය යටගත් ඒෙ ෙයන්ගන් ගෙොගහොමෙ  
ඒෙට  ාසාතු අය ෙයන්ගන් ගෙොගහොමෙ  ඒෙට ෙැමැතිෙ,  නැධීෙ 
කියලා .ත්ත ෙථා ෙයන ගත්රීේ ොයෙ සභාවක් පත් ෙයන්න. 

අපට සටන් පාධ කියලා වාසි  න්න පුළුවන්. එෙ පයේපයාවක් 
ගේ විකරයට සටන් පාධ කියමින් වාසි  ත්තාම අපි ඒ විකරයට නැති 
ෙයන්ගන් ගේ යග  අනා ත මහා සේපති   ෙරුවන්ගේ ජීවිති . 
අපි මනුසාස ජීවිත එක්ෙි  ගේ ගසලාලම ෙයන්ගන්.  
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පාර්ලිගේන්තුව 

 රු .මතිතුමනි, අෙ ගමොනවා ෙයන්නෙ? මම ඔබතුමාග න් 
්ර ානයක් අහන්ගන්.  අගපොස සාමානය ගප  විභා ය ෙයනවා. 
ෙරුගවෝ ෙලා අං ගයන් අගපොස උසසා ගප  විභා ය ෙයනවා. 

බුණතයය ෙයන්ගන් ෙලා අං ගයන් ගන්. සිංහල භාෂ්ඨාව ෙයනවා  
ගධී පාලන විෙයාව ෙයනවා  තර්ෙ  ාසා්රය ෙයනවා. ඒගෙන් 
උපාකරයක් ලබනවා. බුණතයයට තිගබන්ගන් ඒ උපාකරයි . යේ කිසි 

පිරිසෙට සිංහල භාෂ්ඨාව පිළිබඳ උපාකරය, ප ා ාත් උපාකරය 
තිගයන්න ඕනෑ. ගේ සිංහල භාෂ්ඨා උපාකරය ලබා  ත් ෙරුවා 
පාසලෙ ගුරුවයගයක් ගවනවා. මින් ිදිරියට පාසලා ගුරුවයගයක් 

ගවන්ගන්ත් නැහැ. ගමොෙෙ, පාසලා ගුරුවරුන්ට විරාම වැටුපක් 
තිබුේා. ෙැන් විරාම වැටුපත් නැති වුණු නිසා පාසලා ගුරුවයයකු 
ගවන්නත් බැහැ. එතගෙොට ඒ අයට ෙයන්න පුළුවන් ගමොෙක්ෙ? ඒ 

පිරිස ගවනුගවන් අපි පාර්ලිගේන්තුගවන් සේපත් ගවන් ෙයලා  
සාමානය ගප ට උ න්වලා  උසසා ගප ට උ න්වලා 
වි ාවවිෙයාලයට යවලා වි ාවවිෙයාලගයන් එළියට එන ෙරුවාටත් 
ගෙන්න යක්ෂ්ඨාවක් නැහැ. තිගබන සුදුසුෙමට ගෙන්න යක්ෂ්ඨාවක් 

නැහැ. තිගබන යක්ෂ්ඨාවලට අව ය උ තුන් බිහි වන්ගන් නැහැ. 
තිගබන යක්ෂ්ඨාවලට අව ය උ තුන් බිහි වන්ගන් නැත්නේ, ින්න 
උ තුන්ට ගෙන්න යක්ෂ්ඨා නැත්නේ ඒෙට කියනවා විරැකියාග  

වුහ ත අසමතුලිතතාවක් කියලා.  

ගේ ්ර ානයට පාර්ලිගේන්තුව විසඳුමක් ගහොයන්න ඕනෑ. අපි 
ගබොරු ෙතන්ෙය කියලා හරි යන්ගන් නැහැ. නවෙයවරුන්ගේ 

ෙරුවන්  ැන පැය  ේනක් ෙථා ෙයනවා, ඊ ඟට ිසාගෙෝගලා 
වතුය පි ේප ෙැඩිලාි  කියනවා. සේූරර්ේ ගබොරුව ගන් 
ෙයන්ගන්. මහියං නය, අටෙලන්ප න්න, ආනමඩුව ඒ වාගේම 

වතුෙයගත ින්න ෙරුවන්ට Advanced Levelවලට ගෙොගහේ 
උ න්වන්නෙ? ඔවුන් නවෙය පීධයට එනවාෙ, ිංජිගන්රු පීධයට 
එනවාෙ, ෙ මනාෙයේ පීධයට එනවාෙ?  රු .මතිතුමනි, 

රුපියලා 25,000ෙ 30,000ෙ පඩියෙට Chemistry, Physics, 
Computer  උ න්වන්න යක්ෂ්ඨාවට යන්ගන් ෙවුෙ?  Accountancy  
උ න්වන්න එගහම නැත්නේ Engineering Technology  
උ න්වන්න ෙවුෙ යන්ගන්? ගමොෙටෙ යන්ගන්? අනුයාධපුයය, 

ආනමඩුව, මීමුගර්, අටෙලන්පන්න ා ඟම පාසල, ගහොඳම පාසලා 
කියලා කි වාට එනවාෙ? ගබොරු ගන්.  

.ත්ත තත්ත්වය ගත්ගයන්ගන් නැතිව අධයාපනය 

සේබන්ධගයන් ජනප්රිය සටන් පාධ කියන්න ගහොඳ නැහැ. 
අන ාරිෙ ධර්මපාලතුමා කි වා වාගේ අපට ගේ ගධී වුගණ් අපි 
නිපුේතා, ෙක්ෂ්ඨතා තිගබන මිනිසාසු හෙන්ගන් නැතිව ෙටයුතු ෙයපු 

නිසි .  ඒ මනුෂ්ඨයගයෝ එො ෙයපු ගධී නිසාගන්  යුධීධයට හරි 
ගිහිලාලා ගේ යට නිෙහසා ෙය  න්න ෙටයුතු ෙග ේ. ිංජිගන්රුවරු, 
විෙයාාි න්, හමුොවල ින්න අය ගෙොච් ය ්රමාේයක් ආනන්ෙ 

විෙයාලගයන් බිහි ෙයලා තිගබනවාෙ?  රු .මතිතුමනි, 
තමුන්නාන්ගසේගේ ආසනගත ධර්මයාජ විදුහල එවැනි අය 
ගෙොච් ය නේ බිහි ෙයලා තිගබනවාෙ? ගෙොච් ය නේ  ාලාගලා 
මහින්ෙ විෙයාලගයන් බිහි ගවලා තිගබනවාෙ? එො තුන්ෙලා ෙක්නා 

මිනිසාසු කි ග , ාගවන යටෙට ගිහිලාලා එනේ, .ගමරිොවට, 
එං ලන්තයට, ්රං යට ගිහිලාලා ිග න ග න .විලාලා 
උ න්වන්නා කියලාි .  ෙැන් අපි ඒෙෙ ෙයන්ගන්?  නැහැ. අපි ඒෙ 

ෙයන්ගන් නැති බැරි අය ඔක්ගෙෝම ආ ාධයට යන්න ිඩ දීලා 
පුළුවන් අයගේ  මි න් නවෙ එහාට යවනවා. ඒ  මයා ගෙම  
ගවන්න පුළුවන්  සිංහල ගවන්න පුළුවන්. ඒ  මයාගේ තුන්වැනි 

පයේපයාව ගෙම ත් ගනොගවි , සිංහලත් ගනොගවි , ලංොග  
ගෙගනකුත් ගනොගවි , වි ාවගත ගවන යටෙ පුයවැසියන් බවට 
පත් ගවනවා. 

ගේ තත්ත්වය ගවනසා ෙයන්න  ගමගහම බැහැ.  රු 
.මතිතුමනි, අපට ්ර ානයක් තිගබනවාගන්, අගනක් යටවල 

ෙරුවන් සාමානය ගපළින් උපාකරය අයග න එනවා නේ, අවුරුදු 25 

වන ගෙොට ප ා ාත් උපාකරය අයග න, Doctorate  එෙක් ෙයලා 
එනවා නේ අගේ අයට ඒෙ බැරි ගවන්ගන් .ි  කියා. ගේෙ 
ගහොයන්න එපායැ, අහන්න එපායැ. ළිං මැඩිගයෝ වාගේ ිඳග න 
ගේෙ ෙයන්න බැහැගන්.  

ඊ ඟට අහන්න ඕනෑ ගන්, ඒ  මි න්ට සාමානය ගපළින් 
උපාකරයක්  න්න  පුළුවන් නේ අගේ  මි න්ට බැරි .ි  කියලා. 
ඊගත ගපගර්ො කියනවා .ුණේා, සාමානය ගප  නැතිවත් උසසා 
ගප  ෙයන්න ගෙනවා කියලා. ගමගහම හිගතන හිගතන ඒවා 
කියලා හරි යනවාෙ?    රු ටී.ී . ඒෙනායෙ යාජය .මතිතුමා ඒ 

ොලගත මගේ අමාතයාං ය භාය නිගයෝජය .මතිවයයා ගලස 
හිනවයා. අපි එො අධයාපනය සේබන්ධගයන් ්රතිපත්තියක් 
හෙනගෙොට ජාතිෙ අධයාපන ගෙොමිසම එක්ෙ ෙථා ෙයනවා. 

ඊ ඟට, NIE එෙ එක්ෙ ෙථා ෙයනවා. ඊට අතිගර්ෙව ඒ විෂ්ඨය 
සේබන්ධව මහා ාර්යවරුන්ග න්, ආ ාර්යවරුන්ග න් සමන්විත 
ගවනම ෙමිටුවක් පත් ෙයනවා. එක් අවසාථාවෙ අපි එවැනි 

ෙමිටුවක් පත් ෙ ාම ඒගෙදි කි වා, ා ණිතය අසමත් ෙරුවන් 
අවුරුදු 26දී පායට ෙමනවාා කියලා. මා ඒ නිසා  ක්රගලායයක් 
නිකුත් ෙ ා,  ණිතය අසමත් වුේත් නැටුේ, සංගීත, චි්ර .තුළු 

ෙලා අං වලින්, ෙිෂිෙර්මය,  තාක්ෂ්ඨේය වාගේ අං වලින් උසසා 
ගප  ෙයන්න පුළුවන්. හැබැි , අවුරුදු ගෙෙක් .තු තදී  ණිතය 
සමත් ගවන්න ඕනෑ කියලා. අවුරුදු ගෙෙක් යනතුරු  ණිතය 

සමත් නැහැ කියලා පාසගලා ගෙොය වහන්ගන් නැහැ. අවුරුදු 26 
 මයා ත්රිවීලර් එෙක් එ වන්න තලා ද ෙයන්ගන් නැහැ. එගහම 
නැත්නේ  කු්  වැඩක් ෙයන්න තලා ද ෙයන්ගන් නැහැ. පාසගලා 
තියා  න්නවා. හැබැි , අවුරුදු ගෙෙක් තු   ණිතය සමත් 

ගවන්න ඕනෑ. එගහමි  කි ග . ගේ අධයාපන .මතිතුමා ඊ ගත 
ගපගර්ො කියනවා, ාසාමානය ගප  ගමොනවත් ඕනෑ නැහැ, උසසා 
ගප  ෙයන්න පුළුවන්ා කියලා. මට ගත්ගයන්ගන් නැහැ, 

ිසාගෙෝගලෙට ගිය ගෙනකුට ගමගහම කියන්න පුළුවන්ෙ 
කියලා. ෙවුෙ ගමගහම කියන්ගන්? යටෙ ජාතිෙ අධයාපන 
්රතිපත්ති එගහම රණන්දු ෙයනවාෙ? අපට ගවලා තිගබන ගධී 

මදිවට, අය London (O/L), London (A/L)  ග නැලාලා ඒෙ 
ෙයලා ලක්ෂ්ඨ  ේන් මිනිසාසු අසයේ ගවලා. අෙ ආණ්ඩුවක් 
විකරයට හිතන්න ඕනෑ, මන්ත්රීවරුන්ගේ ෙරුවා, .මතිවරුන්ගේ 

ෙරුවා  ැන ගනොගවි , ගේ යග  අපට ඡන්ෙය ගෙන  කිරි ෙපන 
මනුෂ්ඨයයාගේ, ෙළු  ලා ෙඩන ගෙනාගේ, ග ොවිගයකුගේ, එගහම 
නැත්නේ ෙේෙරුගවකුගේ ෙරුවන්ට නිෙහසා අධයාපනය ලබා 

ගෙනවා  කියලා අපි ෙයන්ගන් ගබොරුවක් ගනොගවි ෙ කියන එෙ.   

අපි හිතමු  25,000ක් පිට යට ගිහිලාලා උපාකර, ප ා ාත් උපාකර 
අයග න 2,000ක් එනවා කියලා. ඒ අයට පුළුවන් ිංග්රීසිගයන් 
ෙථා ෙයන්න,  ගෙොේපියුටර් එගෙන් වැඩ ෙයන්න.  ිංග්රීසිගයන් 
ෙථා ෙයන්න පුළුවන්, ගෙොේපියුටර් එගෙන් වැඩ ෙයන්න 

පුළුවන් විෂ්ඨය ෙන්නා ගෙනා ගිහිලාලා ිහ  ම ටගේ රැකියාවට 
.තුළු වන ගෙොටම වැටුප රුපියලා 80,000ි , 90,000ි , 
200,000ි , 250,000ි . එතගෙොට ඒ රැකියා අවසාථා නවෙ ලබා 
 න්ගනත් පිට යට ගිහිලාලා එන අය. ගේ සටන් පාධ කියන චූනව 

මලාලිලාට කියලා ගෙන්න ඕනෑ, ළිං මැඩි මානසිෙත්වගත 
ිඳග න ගේ ෙයන්ගන්, අපයාධයක්, පිසාසුවක් කියන එෙ. ගේ 
ඔක්ගෙොම නවෙ අි ති ෙය  න්ගන් .ති හැකි අයගේ  මි න් නවෙ 

ගබ්යා  න්නි . ෙැන් ්ර ානය තිගබන්ගන්, තව නවෙක් ෙලා යන 
ගෙොට 2972, 2989 වාගේම ආගයත් ෙවසෙ ගේ අය සිය දම 
විදුහලාපතිවරුන්ගේ, ගුරුවරුන්ගේ ගබලාල ෙපා වැග   හන්න 

පටන්  න්න එෙි . ඒෙ තමි  ගවන්ගන්. ගේ ්ර ානයට .ත්තටම 
මැදිහත් වුගණ් නැත්නේ ගේ අය සටන් පාධ කියනවා, ගප පාළි 
යනවා. ගලෝෙගත සිධීධ වන ගධීවලා ෙන්ගන් නැහැ. ඒ අතගර් .ති 

හැකි අය ගේ වි ාවවිෙයාලයට යවන්ගන්ත් නැහැ. .ි ? Ranking 
එෙ අනුව  ත්තාම ගලෝෙගත තිගබන වි ාවවිෙයලවලින් ප මුවන 

945 946 

[ රු බන්දුල ගුේවර්ධන මහතා] 
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විසාසම එං ලන්තය .තුළු අනික් බටහිය යටවල තිගබන 

වි ාවවිෙයාලි . ගලෝෙගත වි ාවවිෙයාල වර්ගීෙයේය  ත්තාම අගේ 
වි ාවවිෙයාල තිගබන්ගන් අන්තිම 28ටත් පහළිනුි . ඒෙ එගහම 
තිබියදී අපි ඒෙට යණ්ඩු ගවවී ින්නවා. උතුරු නැ ගඟනහියට 
ගප ධී ලිෙ නවෙය විෙයාල පටන්  න්න ගෙනවාය කියලා ෙැන් 

කි ගවොත්, කිසිම ෙයෙයයක් නැතුව ිතාම ගෙනව ොලයක් තු දී ඒ 
්රගධී ගත වැඩිම පිරිසක් ෙැප වීගමන් ඒෙ ෙයනවා. ගමොෙෙ, - 

 
ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

යාපනගත මන්ත්රීවරුන්ග න් වි ාල ිලා් මක් තිගබනවා, 

ගප ධී ලිෙ වි ාවවිෙයාල පිහිටු වන්නය කියලා. අගේ අය තමි  
ගේවා එපාය කියන්ගන්. 

 
ගු බන්දුල ගුේවර්)න ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 රු .මතිතුමනි, ඒෙි  මා කියන්ගන් අපි ගේ ෙයන්ගන් 
අසතයයක් කියලා. හිෙය සාක්ෂියට එෙඟව අපි .ත්ත ගධී 

ගනොගවි  ගේ ෙයන්ගන්. ඒ ගවලාවට අපි ෙථා ෙයලා ගමොෙක් 
ගහෝ ෙයලා යනවා. 

 
ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබතුමා කි වා ගන්, 25,000ක් පමේ පිට යට යනවාය කියලා. 

මා ඔබතුමාට කියන්න ෙැමැතිි , අපි ගෙග ොලාලන්ම එෙතු ගවලා, 
යේකිසි එෙඟතාවෙට .විලාලා ගේ SAITM එගක් ්ර ානය 
විසඳුගවොත් ගහොඳි  කියලා. යජයි , ගප ධී ලිෙ අං යි  එෙතු 

ගවලා යජගත නියාමනය යටගත් වි ාවවිෙයාල පවත්වා ග න යන 
ක්රමයක් සෙසා ෙයනවා නේ ගහොඳි . ගලෝෙගත තිගබන ිතාමත් 
ගහොඳ වි ාවවිෙයාල 5ක්, 20ක් ගේ යටට එන්න බලා ග න 

ින්නවා. SAITM එෙ උොහයේයෙට ග න ඔබතුමන්ලා අපට 
සහගයෝ ය ගෙනවා නේ, අපට සාෙච්ඡා ෙයලා Public-Private 
Partnership එෙෙට යන්න පුළුවන් නේ ඔබතුමා කියන 
සංෙලාපය ක්රියාත්මෙ ෙයන්න පුළුවන්. 

 
ගු බන්දුල ගුේවර්)න ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගහොඳි . ඒෙට ෙයන්න ඕනෑ ක්රියාව ගමොෙක්ෙ? අපි 

එකිගනො ගධී පාලන ව ගයන් තු ටු ගෙගක් වාසියට ගන්, ගේ 
ගසලාලේ ෙයන්ගන්  ගෙොග ේ වහලා  හන්ගන්  ගවන ගෙනකුගේ 
එෙක් .ෙලා  හන්ගන්  බාලාදු ගෙොග ේ ිසාමතු ෙයලා 
ගපන් වන්ගන්. ගේ political game එෙ නතය ෙයලා ගේ පිළිබඳ 

රණන්දුවක්  න්න පුළුවන් වන්ගන් ගත්රීේ ොයෙ සභාවක් පත් 
කිරීගමන් පමේි . ගත්රීේ ොයෙ සභාවට ජනතා විමුක්ති 
ගපයමුේටත් එන්න කියනවා  අපටත් එන්න කියනවා  

ඔබතුමන්ලාත් එනවා   රු මගනෝ  ගන්ෂ්ඨන් .මතිතුමාත් එනවා  
උතුරු නැ ගඟනහිය මන්ත්රීතුමන්ලාත් එනවා. ිහ  අධයාපනය 
සඳහා හැම අවුරුධීගධීම 25,000ක් පමේ සිසුන් පිරිසක් පිට යටට 

යනවා නේ, ඒ යන අය ආපසු ගමයටට එන්ගන්ත් නැත්නේ, ඒ 
මානව සේපතත් නැති වනවා නේ - 

 
ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අගේ ෙරුවන් පිට යට ගිහින් ිග න  න්න ලංොග  විගධී  

විනිමය රුපියලා මිලියන 7,000ක් වැය වනවා.  

ගු බන්දුල ගුේවර්)න ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔ , මා ෙන්නවා. ඔවුන් ඒ යටවල ිග න  න්න විඳින දුෙ මා 
ෙැක්ො. Medicine සඳහා බං ලාගධී ගත University of 
Chittagong එෙට ගිය ෙරුවන් මට මුේ  ැසුේා, ගක්ස ධාතු 
වඩේමවාග න එන්න ගිය ගවලාග . ඒ ෙරුගවෝ නය දුෙක් 
විඳින්ගන්. ඒ යග  සතුන් ෙපන ආ මිෙ සේ්රොයක්  තිගබනවා. 
ඒ ොලයට බං ලාගධී ගත ඒ ්රගධී ගත ින්න බැහැ. ඒ ෙරුවන් 
සිය දම දුක් විඳග න තමි  ඒ ්රගධී ගත ින්ගන්. මුෙලා තිගබන 
අයගේ ෙරුවන් ගනොගවි , ඒ වි ාවවිෙයාලවලට යන්ගන්. සමහය 
ගෙමවුපිගයෝ තමන්ගේ ගෙමවුපියන්ග න් පායේපරිෙව තමන්ට 
ලැබුණු ග යි , ිඩමි  විකුේලා, අේමාි , තාත්තාි  කු්  
ග ෙයෙට ගිහින් තමි  ගේ ෙරුවන් පිට යටවලට යවන්ගන්. 
ිසාසය ොලගත ෙරුවන් වාගේ ගනොගවි , අෙ ින්න ෙරුවන්.  

අෙ ින්න තරුේ ෙරුගවෝ අේමාලාට, තාත්තාලාට කියනවා, 
ාඅනික් ෙරුවන් ගිහින් ගේ විකරයට ිග න ග න එනවා නේ, ගේ 
තිගබන ගධීගපො  විකුේා ගහෝ අපව ගවන යටෙට යවන්න.ාි  
කියලා. ඒෙ තමි  අෙ ෙරුවන්ගේ ිලා් ම ගවලා තිගබන්ගන්. 
ඒෙට ගෙමවුපියන්ට ෙයන්න ගෙයක් නැහැ, ගෙමවුපියන් අසයේ 
වනවා. ගමතැන ින්න අය ගමගහේ ගප පාළි යව-යවා ින්න 
අතගර්, එෙ ගෙොටසක් විතයක් ග ොඩ යන්න යන ගෙොට, ඒෙ 
ෙකින ෙරුගවෝ කියනවා, ාගෙගසේ ගහෝ අපත් පිට යටවලට 
යවන්නාි  කියලා. එතගෙොට ගෙමවුපියන් ෙයන්ගන්, තමන්ගේ 
ග ය විකුේා, ිඩම විකුේා, පයේපයාග  තිගබන ගධීවලා විකුේා, 
ඔවුන් කු්  ග ෙයෙට ගිහින් ෙරුවන් සිය  ේනක් විගධී වලට 
යවන එෙි . රුපියලා ලක්ෂ්ඨ 30ෙට, රුපියලා ලක්ෂ්ඨ 40ෙට ගහෝ 
ඊට අඩු මුෙලෙට ිග න  න්න පුළුවන් ආයතන ගේ යග  
තිබියදී, බැංකුවලට රුපියලා ලක්ෂ්ඨ 250ක්, රුපියලා ලක්ෂ්ඨ 200ක් 
ේය ගවලා, ගපෝ  ග වලා තමි  තමන්ගේ ෙරුවන් පිට යටවලට 
යවන්ගන්. NSBM එෙ -හරිත සයසවිය- ෙයන්ගන්ත් ගේෙමි . 
විගධී  ්රමිතියට අනුව විගධී යක් එක්ෙ collaborate ෙයලා 
ලංොග  උපාකරයක් ගෙනවා. ඒ ෙරුගවෝත් ගේ ගක් ින්නවා. ඔවුන් 
උපාකර අයග න ලංොග  ින්නවා. එතගෙොට ඒ අයටත් 
ිංග්රීසිගයන් වැඩ ෙයන්න පුළුවන් ගවනවා   පරි ේෙ ෙටයුතු  
ිග න  න්නත් පුළුවන් ගවනවා. අධයාපන ම ටමත් ඒ 
ම ටමටම දියුණු ගවනවා.  
 
ගු ෙවනන ගවන්සන් ෙහතා (ජාිනක සහජීවනය  සෝවාා 

හා යාජය භාෂ්ඨා අොතයුරො ) 
(மாண்புமிகு மதனா கதைசன் - ததசிய சகவாழ்வு, 

கலந்துகரயாடல் மற்றும் அரசகரும தமாழிகள் அகமச்சர்) 

(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Co-
existence, Dialogue and Official Languages) 

උසසා අධයාපන හා මහාමාර්  .මතිතුමා ෙැන් ගහොඳ ගයෝජනා 
ිදිරිපත් ෙ ා. SAITM ්ර ානයි , ෙැන්  අගත් තිගබන ්ර ානය. 
ඔබතුමා කියනවා,  ගේ සඳහා ගත්රීේ ොයෙ සභාවක් පත් ෙයන්න 
ඕනෑය කියලා. ඒෙ ගහොඳි . අපි ඒ ෙටයුත්ත ෙයමු. නමුත් ෙැන් 
අගත් ්ර ානයක් තිගබනවා ගන්. ඒ ්ර ානය විසඳන්න සහාය ලබා  
ගෙන්න. අපි එතැනින් ගේ ෙටයුත්ත පටන්  නිමු.  

වැෙ ත් ්ර ානයක්  ැන ඔබතුමා කියනවා. ඒ නිසා මා 
ඔබතුමාගේ ෙථාව අ ය ෙයනවා. .මතිතුමා ගයෝජනා ෙයලා 
තිගබන ගෙයට ඔබතුමා ෙැමැති ගවන්න. 

 
ගු බන්දුල ගුේවර්)න ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අගත් තිගබන ්ර ානය විසඳන්න ඕනෑ ගෙොගහොමෙ? ඒ, ය ට 

 ගිනි  න්ගන් නැති ගවන්නි . එෙ ෙ නවයක් ගධී පාලන ව ගයන් 
එෙඟ වුගේොත්, ඊට එෙඟ ගනොවුණු ෙ නවය ගින්ෙය පත්තු 
ෙයනවා ගන්.  
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පාර්ලිගේන්තුව 

ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

  රු බන්දුල ගුේවර්ධන මන්ත්රීතුමනි, ගේ SAITM එෙ පටන් 
 ත්ගත් ඔබතුමන්ලාගේ ොලගතදීි . අගේ ොලගතදී තමි  
ප මුවැනි ෙණ්ඩායම අවසාන විභා ය සමත් ගවලා තිගබන්ගන්. 

ඒ නිසා අපි ගෙග ොලාලන් එෙතුගවලා ගේ ්ර ානය විසඳමු.  

 
ගු බන්දුල ගුේවර්)න ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අප ගේ ොයේයට එෙඟගවලා හරි යන්ගන් නැහැ. 
තමුන්නාන්ගසේලාගේ ෙැබින  මණ්ඩලගත ින්න .මතිතුගමක්ම 
කියනවා මා අහග න හිනවයා, ාමගේ අෙහස SAITM එෙට  ැනීම 

වහාම නතය කිරීමි ා කියලා. [බාධා කිරීමක්] මා එතුමාගේ ෙථාව 
අහග න හිනවයා.  

 
ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එතුමා ිදිරිපත් ෙග ේ එතුමාගේ මතය. ගේෙ පාර්ලිගේන්තුව 
ගන්. ඕනෑම ගෙගනකුට මත ිදිරිපත් ෙයන්න පුළුවන්  රු 

මන්ත්රීතුමා. නමුත් ගේ SAITM එෙ පටන්  ත්ගත් ශ්රී ලංො 
නිෙහසා පක්ෂ්ඨ ආණ්ඩුව පැවති ොලගතදීි . අගේ ආණ්ඩු ොලගත 
තමි  ගේ first batch එෙ අවසාන විභා ය සමත් වුගණ්. අපි 

ගෙග ොලාලන් එක්ෙුණගවලා ගේ ්ර ානය විසඳුගවොත් ගහොඳි .  

ඔබතුමා කියනවා, ාඅවුරුධීෙෙට 25,000ක්ගෙනා අධයාපනය 
සඳහා පිට යට යනවා. ඒ අය ආපසු අගේ යටට එන්ගන් නැහැ. ඊට 

පසාගසේ ඒ අයට  ජාතියක් නැහැ  ජන්මයක් නැහැා කියලා. 
ලංොග  ගේ SAITM model එෙ ක්රියාත්මෙ ෙග ොත්, පිට යට 
වි ාවවිෙයාල 5ක්, 20ක් ලංොවට එන්න බලාග න ින්න බව මා 
ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ.  

 
ගු බන්දුල ගුේවර්)න ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔ , එනවා. මම ඒ ොයේය  ැන ෙන්නවා. 

 
ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

උොහයේයක් ව ගයන්  ත්ගතොත් මනිපාලා වි ාවවිෙයාලය 
ලංොවට එන්න බලාග න ින්නවා. ඒග ොලාලන් අහනවා, 
"SAITM එෙට ගමොෙක්ෙ ගවන්ගන්?ා කියලා. අපි එෙට වැඩ 

ෙයමු.  

 
ගු බන්දුල ගුේවර්)න ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මා ඔබතුමාට ගයෝජනා ෙයන්ගන්, ඔබතුමා ෙැන් ෙැබින  
පත්රිොවක් ිදිරිපත් ෙයලා ගේ තිගබන ්ර ානය විසඳන්න ඕනෑ 
කියන එෙි . පාර්ලිගේන්තුව, ජාතියෙ ්රතිපත්ති රණන්දු ෙයන්න 

එපායැ. පාර්ලිගේන්තුව ෙැන් ආණ්ඩුක්රම වයවසාථාව 
සේබන්ධගයන් රැසාගවනවා වාගේම, උසසා අධයාපනගත ගේ 
තිගබන ්ර ානය විසඳා  න්නත් රැසාගවන්න ඕනෑ. ලංොග  
ෙරුවන් රුපියලා ලක්ෂ්ඨ   ේන් ග වලා, විගධී  යටවලට ගිහිලාලා, 

උපාකර අයග න ගනොපැමිණීම පිළිබඳව තිගබන ජාතිෙ  ැට දව 
විසඳීම සඳහා වූ ්රතිපත්ති රණන්දුව  න්න ගත්රීේ ොයෙ සභාවක් 
පත් ෙයන්න. ඒ ගවනුගවන් ෙැබින  පත්රිොවක් ග ගනන්න  

ගත්රීේ ොයෙ සභාවක් පත් ෙයන්න.  නි ාචිත ොලයක් ගෙන්න,  

ාමාස තුනක් .තු ත වාර්තාවක් ගෙන්න ඕනෑා කියලා. උසසා 
අධයාපන .මති හැනවයට ඒ ොලගත හිටපු ඒ.සී.එසා. හමීඩ් 
මැතිතුමා  quota systems එෙ එගහම හෙනගෙොට ගත්රීේ ොයෙ 
සභාවලින් තමි  ඒ ්රතිපත්ති අයග න තිගබන්ගන්. එතගෙොට 

ගවන ෙ නවයෙට ගිනි තියන්න බැහැ. ඔක්ගෙොම එෙ මතයෙට 
ආවාම ොටවත් ගිනි තියන්න බැහැ. ඒ නිසා අධයාපනගතදී සයල, 
ජනප්රියවාදී ක්රියාමාර්  අනු මනය ෙයන්ගන් නැතිව,  ගේ අන්ත 

අසයේ ෙරුවන්ටත් ගේ අවසාථා ලබා ගෙන ආොයයට .ත්ත 
අධයාපනගත ගවනසක් ෙයන්න ගේ සඳහා ගත්රීේ ොයෙ 
සභාවක් පත් ෙයලා එයට තමුන්නාන්ගසේ සක්රිය ගලස මැදිහත් 

ගවන්නට කියන ආයාධනය මා ෙයනවා. ඒ සඳහා වඩාම ගයෝ ය 
ගධී ගවන්ගන් වි ාවවිෙයාල ෙටයුතු සේබන්ධගයන් වැඩි නිෙහසක් 
ඒ ආයතනයට ලබා දීලා, ්ර ාන නවෙ එතැනින් විසඳා  න්න 

අවසාථාව දීලා, ඔබතුමා ්රතිපත්ති රණයේය කිරීගේ ෙටයුත්තට 
මැදිහත් වීමි . එගලස ගේ වි ාවවිෙයාල පධීධතිය ිහ ට 
ග නැලාලා, වඩාත් තිේතිමත් පිරිසක් සහිතව අගේ යග  
වි ාවවිෙයාලත් ජාතයන්තය ව ගයන් ආඩේබය වන වි ාවවිෙයාල 

බවට පත් ෙය  න්න ෙටයුතු ෙයන්න ඔබතුමාට පුළුවන් ග වා! 
කියා පතමින් මගේ ෙථාව අවසන් ෙයනවා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ඟට,  රු ිේයාන් මහරූෆා මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 

පහෙ ොලයක් තිගබනවා. 

ඊට ගපය ෙවුරුන් ගහෝ  රු මන්ත්රීවයගයක්  රු මුජිබූර් 
යුණමාන් මහතාගේ නම මූලාසනය සඳහා ගයෝජනා ෙයන්න. 

 
ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, ා රු මුජිබුර් යුණමාන් මහතා 
ෙැන් මූලාසනය  ත යුතුයාි  මා ගයෝජනා ෙයනවා. 

 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු වශ්හාන් වසේෙසිෝහ ෙහතා මූලාසනවයන් ඉව ක 

වුවයන්  ගු මුජිබුර් යහුොන් ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு தசஹான் தசமசிங்க அவர்கள் அக்கிரா 

சனத்தினின்று அகலதவ, மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான் அவர்கள்  

தகலகம வகித்தார்கள். 
 

        Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE  left the Chair, 
and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 
 

[பி.ப. 3.54] 

 

ගු ඉම්යාන් ෙහරූෆප ෙහතා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்  

தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, இன்று 

நகடதபறும் பல்ககலக்கழகங்கள் ( திருத்தம்)  சட்டமூலம் 

சம்பந்தமான விவாதத்திதல தபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் 

தந்ததற்காக உங்களுக்கும், அண்கமயில் திருதகாைமகல 

மாவட்டத்திற்கு விஜயஞ்தசய்து அங்குள்ள பல்ககலக்கழக 

வளாகத்தில் புதிய கட்டிடத்கதத் திறந்து கவத்தகமக்காக 
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தகளரவ அகமச்சர் அவர்களுக்கும் முதற்கண் எனது 

நன்றிகயத் ததாிவித்துக் தகாள்கின்தறன். தகளரவ அகமச்சர் 

அவர்கதள! தற்தபாழுது திருதகாைமகல வளாகத்திலுள்ள 

இரண்டு பீடங்களில்  சித்த மருத்துவப் பிாிவு மட்டுதம 

இயங்கிவருகின்றது. எனதவ, இங்கு இன்னும் பீடங்ககள 

அதிகாித்து, இதகனத் தனிப் பல்ககலக்கழகமாகத் தரமுயர்த்தி 

அபிவிருத்தி தசய்ய தவண்டும் என்று நான் இந்த இடத்திதல 

உங்களிடம் தவண்டுகின்தறன்.  

1977ஆம் ஆண்டு ஆட்சிக்கு வந்த ஐக்கிய ததசியக் 

கட்சிதான் இலங்ககயில் பல்ககலக்கழகங்களின் 

எண்ைிக்கககய அதிகாிக்கின்ற பைிகய முன்தனடுத்தது. 

அதன்பின் ஆட்சிக்கு வந்த தகலவர்கள் காலத்திலும் 

பல்ககலக்கழகங்கள் பல உருவாக்கப்பட்டன. இந்த 

வாிகசயில் கமத்திாி - ரைில் நல்லாட்சிக் காலத்திலும்  

பல்ககலக்கழகங்கள் உருவாக்கப்பட தவண்டும் என்பது 

என்னுகடய விருப்பமாக இருக்கின்றது. அதன் 

முன்தனாடியாகத் திருதகாைமகல பல்ககலக்கழக 

வளாகத்கத தனிப் பல்ககலக்கழகமாகத் தரமுயர்த்தினால் 

அந்தச் தசயற்பாடு வரலாற்றில் ஒரு கமல் கல்லாக அகமயும் 

என்பகதயும் நான் இந்த தநரத்திதல தகளரவ அகமச்சர் 

அவர்களிடம்  கூறிக்தகாள்கின்தறன்.  

இலங்ககயர்கள் அதிகமாதனார் மத்திய கிழக்கு 

நாடுகளிதல பைிபுாிந்து வருகின்றார்கள். இது நாட்டுக்கு 

மிகவும் அதிகமான வருமானமீட்டுகின்ற ஒரு வழியாக 

இருந்துதகாண்டிருக்கின்றது. இருந்ததபாதிலும் இவர்களிதல 

அதிகமாதனார் அரபுதமாழி ததாியாமல் அங்கு ததாழிலுக்குச் 

தசல்கின்ற ஒரு நிகலகமகய நாங்கள் பார்க்கின்தறாம். அந்த 

தமாழி ததாியாமல் அங்கு தசல்கின்றவர்கள் நல்ல 

ததாழில்ககளப் தபற்றுக் தகாள்வதிதல கஷ்டப்பட 

தவண்டியிருக்கின்றது. ஆககயால் அவர்கள் சாதாரை 

அல்லது மிகவும் குகறந்த தரத்திலுள்ள தவகலகளிதலதய 

அமர்த்தப்படுகின்றார்கள். இந்த நிகலகய நாம் 

மாற்றியகமக்க தவண்டும். அந்த வககயில் இங்கிருந்து 

ததாழிலுக்குச் தசல்கின்றவர்களுக்கு அரபு தமாழிகயக் 

கற்பித்து அனுப்புகின்ற தசயற்பாடுககள தகளரவ அகமச்சர் 

அவர்கள் உடன் எடுக்க தவண்டும். அதன்மூலம் எமது 

நாட்டவர்ககள அங்கு முக்கிய ததாழில்களிதல 

அமர்த்தக்கூடியதாக இருக்கும்.  1990ஆம் ஆண்டு உயர் கல்வி 

அகமச்சராக இருந்த மர்ஹும் ஏ.சீ.எஸ். ஹமீத் அவர்கள் 

இதற்காகக் குழுதவான்கற நியமித்து குறித்த ஆய்வுககள 

தமற்தகாண்டதாக நான் அறிகின்தறன். அன்று ஆரம்பிக்கப் 

பட்ட அந்தச் தசயற்பாடுககள, அந்தப் பைிகய இன்று 

எங்களுகடய உயர் கல்வி அகமச்சர் அவர்கள் ததாடர்ந்து 

தவற்றிகரமாகச் தசய்தால், அது எங்களுகடய நாட்டுக்குக் 

கிகடக்கின்ற வருமானத்கத அதிகாிப்பதில் பாாிய 

பங்களிப்கபச் தசலுத்தும் என்பதில் எந்ததவார் ஐயப்பாடும் 

இல்கல.  

தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, 

திருதகாைமகல மாவட்டத்கதச் தசர்ந்த அதிகமான 

மாைவர்கள் தற்தபாது ஒலுவிலிலுள்ள ததன்கிழக்குப் 

பல்ககலக்கழகம், தசங்கலடியிலுள்ள கிழக்குப் பல்ககலக் 

கழகம், யாழ்ப்பாைப் பல்ககலக்கழகம் தபான்றவற்றிதல 

கல்வி கற்று வருகின்றார்கள். இருந்ததபாதிலும்  இப்பல்ககலக் 

கழகங்களில் இருக்கின்ற கவுன்சில்களில் திருதகாைமகல 

மாவட்டத்கதச் தசர்ந்தவர்கள் இகைக்கப்படவில்கல என்பது 

ஒரு தவதகனயான விடயமாக இருக்கின்றது. ஆககயால் 

எமது மாவட்டத்கதப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்து 

கின்றவர்ககளயும் அந்தக் கவுன்சிலிதல இகைத்து அதன் 

தசயற்பாடுகளில் அவர்ககளப் பங்குதகாள்ளச் தசய்வதற்கு 

தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் வழிசகமக்க தவண்டும் என்று 

நான் இந்த இடத்திதல கூறிக்தகாள்கின்தறன்.  

தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, உயர் 

கல்வி என்ற விடயத்தில்  ஏததா ஒரு குகறபாடு இருப்பகத 

நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது . திருதகாைமகல 

மாவட்டம் மட்டுமல்ல, நாடளாவிய ாீதியிதல பார்த்தால் 

க.தபா.த. ( சாதாரை) தரம் மற்றும் க.தபா.த. உயர் தரப் 

பாீட்கசகளிதல தபரும்பாலான மாைவர்கள் சித்திதயய்து 

கின்றதபாதிலும் அவர்களுகடய திறகமகள் முடக்கப்படு 

கின்ற அல்லது அவர்களுகடய திறகமககள தவளிக்தகாண்டு 

வர முடியாத அல்லது அவர்களுகடய கல்வி நடவடிக்கககள் 

அத்துடன் முற்றுப்தபறுகின்ற ஒரு நிகலதய காைப்படு 

கின்றது. அம்மாைவர்கள் எந்ததந்தத் துகறகளிதல 

அறிவுபூர்வமாக இருக்கின்றார்கதளா அல்லது எந்தத் 

துகறகய விரும்புகின்றார்கதளா , அவர்களுகடய அந்தக் 

கல்வி நடவடிக்கககயச் சாதாரை, உயர்தரப் பாீட்கசப் 

தபறுதபறுகளின் அடிப்பகடயிதல  தமற்தகாள்ளும் வககயில் 

உயர்கல்விச் தசயற்பாடுகள் அகமயதவண்டும்.  

இன்று இந்த விவாதத்திதல தபசியவர்கள் பல்தவறு 

விடயங்ககள முன்கவத்தார்கள். அந்த வககயில், நாங்கள் 

இந்தப் பாராளுமன்ற அமர்விதல முன்கவக்கின்ற விடயங்கள்  

தபச்சளவில் மட்டும் நின்றுவிடாமல் தசயற்படுத்தப்பட 

தவண்டும். இந்த நல்லாட்சிக் காலத்திதல நாங்கள் தசய்கின்ற 

தசயற்பாடுகள் பின்கனய காலத்திதல தபசப்படுகின்ற 

அளவுக்கு இருக்க தவண்டும். அதற்கான ஏற்பாடுககள 

எங்களுகடய தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் முன்தனடுக்க 

தவண்டுதமன்பகத இந்த இடத்தில் கூறிக்தகாள்வததாடு, 

இந்த விவாதத்தில் தபசுவதற்கு எனக்கும் ஒரு குறுகிய 

தநரத்கதத் தந்தகமகயயிட்டு நன்றி கூறி , எனது உகரகய 

முடித்துக் தகாள்கின்தறன். வஸ்ஸலாம். 

 

[பி.ப. 4.00] 
 

ගු ෙි ල්වාගනම් ිනලකයාජා ෙහතා 
(மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, 

பல்ககலக்கழகங்கள் (திருத்தம்) சட்டமூல விவாதத்தில் 

கலந்துதகாண்டு உகரயாற்றுவதற்கு வாய்ப்பளித்தகமக்கு 

முதலில் உங்களுக்கு நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாள்கின்தறன். 

இன்கறய விவாதத்தின்தபாது இத்துகறக்குப் தபாறுப்பான 

அகமச்சர் தகௌரவ லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல அவர்கள் சகபயில் 

அமர்ந்திருந்து அகனத்துப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 

களினதும் அகமச்சர்களினதும் உகரககளச் தசவிமடுத்து, 

அவ்வப்தபாது அவர்கள் முன்கவக்கும் தகாாிக்கககளுக்கும் 

உாிய பதில்ககள அளிப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சியளிக்கின்றது. 

குறிப்பாக, எதிர்க்கட்சி வாிகசயில் இருக்கின்ற தமிழ்த் 

ததசியக் கூட்டகமப்பு உறுப்பினர்கள் உகரயாற்றியதபாது, 

தங்களது பிரததசம் சார்ந்திருக்கின்ற உயர் கல்வி 

நிறுவனங்களில் ஏற்படுத்தக்கூடிய மாற்றங்கள், தசய்யப்பட 

தவண்டிய அபிவிருத்திகள் குறித்த தகாாிக்ககககள 

முன்கவத்தார்கள். அதற்கு தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் 

உடனடியாகவும் அவர்களது உகரயின் இறுதியிலும் 

சாதகமான பதில்ககள வழங்கியது மகிழ்ச்சியளிக் கின்றது . 

தகளரவ உறுப்பினர் சிவசக்தி ஆனந்தன் அவர்களின் 

உகரயின்தபாதாக இருக்கட்டும், அல்லது தகளரவ 

உறுப்பினர் சாள்ஸ் நிர்மலநாதன் அவர்களின் உகரயின் 

தபாதாக இருக்கட்டும் எங்களால் அதகன அவதானிக்கக் 

கூடியதாக இருந்தது. உண்கமயிதல, இந்தக் கலாசாரம்  

தபாற்றத்தக்கது.  

951 952 
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சற்றுதநரத்துக்கு முன்பு இந்தச் சகபயிதல உகரயாற்றிய 

பதுகள மாவட்டப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தகளரவ 

அரவிந்த் குமார் அவர்கள் சில தகாாிக்ககககள 

முன்கவத்தார். இந்த மகலயகப் பல்ககலக்கழகம் குறித்த 

தகாாிக்ககயானது இன்று தநற்றல்ல, பல வருட காலமாக 

இந்தச் சகபயிலும் சகபக்கு தவளியிலும் முன்கவக்கப்பட்டு 

வருகின்றது. 2004ஆம் ஆண்டு என்று நிகனக்கின்தறன், 

பதுகள மாவட்டப் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த 

தகளரவ டிலான் தபதரரா அவர்கள், குறுகிய காலம் ததாட்ட 

உட்கட்டகமப்பு அபிவிருத்தி அகமச்சராக இருந்த காலத்தில், 

மகலயகப் பல்ககலக்கழகம் குறித்த ஓர் அகமச்சரகவப் 

பத்திரத்கதத் தயார்தசய்து, அதகன அகமச்சரகவக்குச் 

சமர்ப்பிக்கவிருந்த நிகலயில் ஆட்சி நிகறவுற்றதன் 

காரைமாக - 2005ஆம் ஆண்டில் ததர்தல் வந்ததன் காரைமாக 

- அது கிடப்பில் தபாடப்பட்ட விடயமாக மாறிவிட்டது . 

இப்தபாதுகூட, மகலயகத்கதப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களால் ததாடர்ச்சியாக 

இக்தகாாிக்கக விடுக்கப்பட்டு வருகின்றதபாதும், அது ஒரு 

முகறயான திட்டத்தின் அடிப்பகடயில் முன்கவக்கப்படாத 

காரைத்தினால், இது ததாடர்ந்தும் நிகறதவறாத ஒரு 

தகாாிக்ககயாக  இருந்துவருகின்ற துரதிருஷ்ட நிகல 

காைப்படுகின்றது. இதுகுறித்து நாங்கள், இந்தப் 

பாராளுமன்றத்துக்கு தவளிதய அகமச்சருடன் அகமச்சு 

மட்டத்திதல ஒரு கலந்துகரயாடகல எதிர்பார்க்கின்தறாம். 

அதற்கான வாய்ப்பிகன தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் 

ஏற்படுத்தித் தருவாதரன நான் எதிர்பார்க்கின்தறன்.  

ஏற்தகனதவ தங்களது மாவட்டங்களில் இருக்கின்ற 

பல்ககலக்கழகங்களில் தமலதிக வளாகங்ககள நிறுவுவது 

சம்பந்தமாகக் தகளரவ உறுப்பினர்கள் தகாாிக்கக விடுக்கின்ற 

இச்சந்தர்ப்பத்தில், நாங்கள் மகலயக ககல, கலாசாரங்ககளத் 

தழுவியதாக, அங்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற கல்விசார் மாற்றங்ககள 

உள்வாங்கக்கூடிய, ஆய்வுகளுக்கும் பயன்படக்கூடிய , ஒரு 

பல்ககலக்கழகக் கல்லூாிகயதயனும் முதலில் ஆரம்பிப்பதற்கு 

நடவடிக்கக எடுக்கதவண்டும் என்பகதயும் பின்னாளில் 

அதகன ஒரு பல்ககலக்கழகமாக மாற்றுகின்ற ஏற்பாட்டுக்கு 

இது உதவும் என்பகதயும் நான் இங்கு வலுவாக 

முன்கவக்கிதறன். கடந்த காலங்களில் தகளரவ லக்ஷ்மன் 

கிாிஎல்ல அவர்கள் தபருந்ததாட்ட அகமச்சராக இருந்ததபாது, 

தகாத்மகலப் பிரததசத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியில் இதற்குத் 

தகுந்த நிலத்கத தற்தபாகதய கல்வி இராஜாங்க அகமச்சர் 

இராதாகிருஷ்ைன் அவர்கள் தபற்றுக்தகாண்டார். எனதவ, 

இச்சந்தர்ப்பத்தில் அங்கு எத்தககய பீடதமான்கற 

உருவாக்கலாம் என்ற தகள்வி எழுகின்றது. இப்தபாகதய 

நிகலயில், திறந்த பல்ககலக்கழகத்தினூடாகவும் ஏகனய 

முகறசார்ந்த பல்ககலக்கழகங்களில் தவளிவாாியாகவும் 

இந்தியாகவத் தளமாகக் தகாண்டு இயங்குகின்ற பல்தவறு 

தனியார் பல்ககலக்கழகங்களில் ததாகலத்ததாடர்பு 

ஊடாகவும் அல்லது பிரத்திதயகக் கல்வி நிகலயங்களின் 

ஊடாகவும் மகலயகத்கதச் தசர்ந்த பல நூற்றுக்கைக்கான 

மாைவர்கள் ககலத்துகறகயச் சார்ந்து  பயின்றுதகாண்டிருக் 

கின்றார்கள். அந்த வககயில் ஆரம்பக்கட்டத்தில் ககலத்துகற 

சார்ந்த, கலாசாரம் சார்ந்த, பாரம்பாிய ககலகள் சம்பந்தமான 

பீடதமான்கற அகமக்க முடியும், அல்லது தபருந்ததாட்டக் 

ககத்ததாழிகலத் தளமாகக் தகாண்டிருக்கின்ற மகலயகப் 

பகுதியில் அந்தப் பிரததசத்துக்குப் தபாருத்தமான கற்கக 

தநறிககளக் தகாண்டதான ஒரு பீடத்கத அகமக்க முடியும். 

ஏற்தகனதவ தபருந்ததாட்ட முகாகமத்துவம் சம்பந்தப்பட்ட 

கற்ககதநறிகள் சப்ரகமுவ பல்ககலக்கழகத்திலும் 

இருக்கின்றன. எனதவ, இதகன அகமப்பது தகளரவ 

அகமச்சர் அவர்களுக்கு நல்லததாரு வாய்ப்பாகவும் இருக்கும். 

அந்தவககயில், மகலயகத்கதத் தளமாகக்தகாண்டு 

அகமயப்தபாகும் அந்தப் பீடமானது எதிர்வரும் காலத்தில் 

மகலயகப் பல்ககலக்கழகமாக மாறுவதற்கான வாய்ப்பு 

இருக்கின்றது என்பகத நான் இவ்விடத்திதல தகளரவ 

அகமச்சர் அவர்களின் கவனத்துக்குக் தகாண்டுவர விரும்பு 

கின்தறன்.  

தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, இதத 

சந்தர்ப்பத்தில் இன்னுதமாரு முக்கியமான தகாாிக்கககய 

நான் அகமச்சர் அவர்களிடத்தில் முன்கவக்கலாம் என்று 

நிகனக்கின்தறன். அதாவது, நுவதரலியா மாவட்டத்கத 

கமயமாகக்தகாண்ட - தளமாகக்தகாண்ட - பல்ககலக்கழகக் 

தகாாிக்கக ததாடர்ச்சியாக விடுக்கப்பட்டும் அது கிகடக்கப் 

தபறாதபட்சத்தில், நான் ஏற்தகனதவ இந்தச் சகபயில் சகப 

ஒத்திகவப்புதவகளப் பிதரரகை மூலமாக ஹற்றன் நகரத்கத 

கமயமாகக்தகாண்டு இயங்கிவருகின்ற இலங்கக திறந்த 

பல்ககலக்கழகத்தின் கிகளயில் கற்ககதநறி நடத்துவதற்கான 

கட்டிடம் ஒன்கறப் தபற்றுத்தருமாறு தகாாியிருந்ததன். 

அக்தகாாிக்கககய உயர் கல்வி இராஜாங்க அகமச்சர் 

தகளரவ தமாஹான் லால் கிதரரு அவர்கள் ஏற்றுக் 

தகாண்டார். அதுவும் குறிப்பிட்ட இடம் சம்பந்தமாகப் 

பிரச்சிகனயில் இருக்கின்றது. அந்த இடப்பிரச்சிகனகயத் 

தீர்த்துகவக்கின்ற பட்சத்திதல இலங்ககத் திறந்த 

பல்ககலக்கழகத்தின் ஹற்றன் கற்கக நிகலயத்திற்கான 

கட்டிடம் அகமத்துக் தகாடுப்பதற்குத் தான் உடன்படுவதாகக் 

கூறியிருந்தார். எனினும், மகலயக மக்கள் முன்னைியின் 

தகலவரும் முன்னாள் அகமச்சருமான தகளரவ சந்திரதசகரன் 

அவர்களின் காலத்தில்  ஹற்றன் மல்லிககப்பூ நகாிதல 

தபற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட காைியானது, தவளியாாின் 

அபகாிப்பிற்கு உள்ளாகாததபாதிலும் அந்தக் காைிக்குச் 

தசல்கின்ற பாகத அபகாிப்பிற்குட்பட்டுள்ளதன் காரைமாகச் 

சுமார் 10 வருட காலமாக இந்தக் கற்கக தநறிக்கான  

நிகலயத்கத அகமப்பதில் பல்தவறு தடங்கல்கள் 

இருக்கின்றன. இந்தப் பாகதப் பிரச்சிகன ததாடர்பாகத் 

ததாடர்ச்சியாகப் தபசப்பட்டு வருகிறது . இதததவகள 

ஹற்றனுக்கும் தகாட்டக்ககலக்கும் இகடப்பட்ட ஒரு 

பகுதியிதல தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சுக்குச் தசாந்தமான 

கட்டிடத்ததாடுகூடிய ஓர் இடம் காைப்படுகின்றது . நான் 

தனிப்பட்ட முகறயிதல தகளரவ உயர் கல்வி அகமச்சர் 

அவர்ககள தநற்றுச் சந்தித்து இதுகுறித்து 

உகரயாடியிருந்ததன். தநடுஞ்சாகலகள் துகறக்கும் 

தபாறுப்பாக இருக்கின்ற தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் அந்த 

இடத்கதத் தற்காலிகமாகத் திறந்த பல்ககலக்கழகத்தின் 

கற்ககதநறிக்கான நிகலயத்துக்கு வழங்கினால், அது 

எதிர்காலத்திதல திறந்த பல்ககலக்கழகத்தின் கற்கக 

தநறிக்குாிய கட்டிடமாக மாறுவதற்கு வாய்ப்பாக 

அகமயுதமன நான் எதிர்பார்க்கின்தறன்.  

கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பாகப் பல்ககலக்கழக 

மானியங்கள் ஆகைக்குழுவின் தகலவர் தமாகான் டி சில்வா 

அவர்கள் மரபு சார்ந்த பல்ககலக்கழகங்களில் தவளிவாாி 

மாைவர்ககளக் குகறத்து அவர்ககளயும் திறந்த 

பல்ககலக்கழகத்தினூடாக இகைத்து அவற்றினூடாகதவ 

இனி தவளிவாாிக் கற்ககதநறிகளும் தமற்தகாள்ளப்பட 

தவண்டுதமன்ற தீர்மானத்கத எடுத்திருக்கின்றார். 

இப்தபாகதய நிகலயில் தபருந்ததாட்டப் பாடசாகலகளில் 

ஆசிாியர்களாக இருக்கின்ற பலர் தவளிவாாியாக இந்தப் 

பல்ககலக்கழகங்களினூடாக முதற்பட்டத்கததயா அல்லது 

முதுமாைிப் பட்டத்கததயா தபற்றுக்தகாள்கின்ற மரபுதான் 
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காைப்படுகின்றது. எனதவ, இந்தத் திறந்த பல்ககலக் 

கழகத்தின் கற்ககதநறிக்கான கட்டிடத்கதயாவது அகமத்துக் 

தகாடுக்கின்ற பட்சத்தில், குகறந்தபட்சம் அவர்களுக்கான ஒரு 

கற்ககதநறி நிகலயமாவது அந்தப் பிரததசத்கத 

கமயப்படுத்தி அகமவதாக இருக்குதமன்று கூறுகின்தறன். 

இந்தச் சந்தர்ப்பத்திதல எனது தகாாிக்ககக்குச் சாதகமான 

பதிகல தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் எனது உகரயின் 

பின்னர் வழங்குவாதரன நான் நிகனக்கின்தறன்.  இந்தக் 

கட்டிடம் ததாடர்பில் தபாதுமான தகவல்ககளயும் திறந்த 

பல்ககலக்கழகத்தின் ஆதலாசகனககளயும் தபற்றுக் 

தகாடுப்பதற்கு மாவட்டத்தின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற 

வககயிதல நான் தயாராக இருக்கின்தறன் எனக்கூறிக் 

தகாண்டு, இந்த விவாதத்திற்குச் சம்பந்தமில்லாத இன்தனாரு 

விடயத்கதயும் இந்தச் சந்தர்ப்பத்திதல முன்கவக்கலாதமன்று 

நிகனக்கின்தறன்.  

கடந்த இரு நாட்களாகப் பத்திாிகககளிதல பிரபல்யமாகக் 

குறிப்பிடப்படுகின்ற விடயம் என்னதவனில், புசல்லாகவ 

இகளஞனின் மரைம் ததாடர்பாக மகலயகப் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்கள் தமளனமாக இருக்கின்றார்கள் என்பதாகும். 

உண்கமயிதல அன்கறய நாளில் அந்தச் சம்பவம் இடம்தபற்ற 

காகலப்தபாழுதில் உடதனதய, எமது தமிழ் முற்தபாக்குக் 

கூட்டைியின் தகலவர் மதனா கதைசன் அவர்களின் 

அறிவுறுத்தலுக்ககமய அகமச்சர் திகாம்பரம் அவர்களும் 

கண்டி மாவட்டப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தவலு குமார் 

அவர்களும் ஸ்தலத்திற்தக தசன்று அந்தப் பிரச்சிகன 

ததாடர்பாக உாிய அதிகாாிகளுடன் கலந்துகரயாடி, அங்தக 

ஏற்படவிருந்த தபரும் கலவரத்கத நிறுத்திச் சுமுகமான ஒரு 

சூழ்நிகலகய உருவாக்கினர்.  அதகன ஊடகங்கள் 

பரவலாகப் தபசியிருந்தன.  அதததநரம் அடுத்த தினத்தில், 

அதாவது தநற்று முன்தினம், இந்தப் பாராளுமன்றத்திதல 

நிகலயியற் கட்டகளகளின் கீழுள்ள அதிகாரங்களின் 

அடிப்பகடயில் சிதரஷ்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தகளரவ 

திதனஷ் குைவர்தன அவர்கள் முன்கவத்த தகள்விகய 

அடுத்து, சட்டமும் ஒழுங்கும் அகமச்சர் தகளரவ சாகல 

ரத்நாயக்க அவர்கள் உாிய நடவடிக்கக தமற்தகாள்ளப் 

படுதமனப் பதிலளித்திருந்தார். இதுதபான்ற பல தகள்விககள 

மகலயக மக்கள் குறித்து முன்கவத்து எமக்கு ஆதரவாகக் குரல் 

தகாடுத்துக்தகாண்டிருக்கும் சிதரஷ்ட பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர் தகளரவ திதனஷ் குைவர்தன அவர்களுக்கு நான் 

இந்த தநரத்திதல நன்றி கூறக் கடகமப்பட்டுள்தளன். நான் 

பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இங்கு வருவதற்கு முன்பு அல்லது 

பாராளுமன்ற உறுப்பினராகிய பின்பு பிரததச சகபகள் சட்டம் 

தபருந்ததாட்டப் பகுதிகளுக்குச் தசகவயாற்ற முடியாத 

நிகலகமயில் இருக்கின்றது என்பகத நாங்கள் 

பிதரரகையாக முன்கவப்பதற்கு முதல் கடந்த 

ஆட்சிக்காலத்தில்கூட ஒரு ததாிவுக்குழு அகமக்கப் 

பட்டிருந்தது. அந்த தநரத்தில் அந்தத் ததாிவுக்குழுவினூடாக 

பிரததச சகபகள் சட்டத்கதத் திருத்துவதற்குக்  தகளரவ 

திதனஷ் குைவர்தன அவர்கள் முன்னின்று தசயற்பட்டகத 

நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்தறன்.   

அதததபால் நாங்கள் ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர்களாக 

இருப்பதால் எங்களுக்கு உகரயாற்ற மிகக் குகறந்தளவு தநரம் 

கிகடக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில், நாங்கள் எழுப்பதவண்டிய 

தகள்விககள அவரூடாக முன்கவக்கக் தகாாி அவகர 

அணுகுகின்றதபாது அவற்கற இந்தச் சகபயில் 

முன்கவக்கின்ற தபருந்தன்கமகயக் தகளரவ திதனஷ் 

குைவர்தன அவர்கள் தகாண்டிருக்கின்றார். அத்தககய ஒரு 

முன்தமாழிகவ திதனஷ் குைவர்தன தபான்ற சிதரஷ்ட 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் முன்கவக்கின்றதபாது 

அதகனப் தபாிதாகப் தபசுகின்ற இதத ஊடக நண்பர்கள், 

மகலயகம் சார்ந்த விடயங்கள் மகலயகம் சார்ந்த 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களால் தபசப்படுகின்றதபாது 

அதற்கும் முக்கியத்துவம் தகாடுக்கதவண்டுதமன்று 

தகட்டுக்தகாள்கின்தறன். இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் 

மகலயக விடயங்களும் ததசிய விடயங்கள் என்ற 

அடிப்பகடயில், இத்தககய உயிாிழப்புக்கள், கலவரங்கள் 

என்பவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் தகாடுப்பதுதபால் மகலயக 

மக்கள் சார்ந்து அவர்களின் உாிகம சார்ந்ததாக 

முன்கவக்கப்படுகின்ற பிரச்சிகனகள் இந்தப் 

பாராளுமன்றத்தில் எழுப்பப்படும்தபாதும் ஊடகங்கள் 

இத்தககய அக்ககறகயச் தசலுத்ததவண்டுதமன விநயமாகக் 

தகட்டுக்தகாண்டு வாய்ப்புக்கு மீண்டும் நன்றி கூறி, 

விகடதபறுகின்தறன்.   

 

[අ.භා. 4.22] 

 
ගු වශ්හාන් වසේෙසිෝහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் தசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, විග ේෂ්ඨගයන්ම වි ාවවිෙයාල 
(සංග ෝධන) පනත් ගෙටුේපත පිළිබඳව ෙථා ෙයන අවසාථාග  

මටත් අෙහසා කිහිපයක් ්රො  කිරීමට අවසාථාව ලැී ම පිළිබඳව 
සතුටු  ගවනවා. ඒ එක්ෙම,  රු අමාතයතුමාට සාතුතිවන්ත 
ගවනවා, වි ාවවිෙයාල අනධයයන ොර්ය මණ්ඩලගත විරාම යෑගේ 

වයසා සීමාව සේබන්ධගයන් තිබුණු  ැට දව නියාෙයේය ෙයන්න 
අව ය ෙටයුතු කිරීම  ැන. 

අපි අෙ ගේ අවසාථාව  ත්ගතොත්, වි ාවවිෙයාල පධීධතිය 

ෙැවැන්ත අර්බුෙ යාශියෙට මුුණේ පා තිගබන අවසාථාවක්.   
වි ාවවිෙයාලවල ිග න  න්න අගේ සගහෝෙය සගහෝෙරියන්ගේ 
 ැට ද නියාෙයේය ෙය න්න සමසාත වි ාවවිෙයාල පධීධතියම 

පායට .විලාලා යජයත් එක්ෙ වි ාල අය   ෙයන යු යක් තමි  
ගේ. හැම වි ාවවිෙයාලයෙම වාගේ අ ටාල  හග න, ගෙො ඹ 
ගෙොටුව ආදී ්රගධී වල අ ටාල  හග න ඔවුන් අය   ෙයනවා. 

අගනකුත් සෑම  ැට දවෙටම වාගේ ගේ ආණ්ඩුව වි  ාවවිෙයාල 
සිසුන්ගේ ්ර ානවලටත් .ුණේෙන් ගනොගෙන තත්ත්වයෙට අෙ ගේ 
යට තලා ද ෙයග න ගිහිලාලා තිගබනවා. ගේෙ අගේ යග  
අනා තගත ෙරුණු  ැට දවක් බවට පත්ගවන්න පුළුවන් කියලා 

අපි හිතනවා. ඒ නිසා යජයක් හැනවයට ගේ ්ර ානවලට වහාම 
මැදිහත් ගවලා, ගේ ශිෂ්ඨයයන්ගේ ්ර ාන නවෙ විසඳලා, අගේ යග  
අනා තය, අධයාපනය, විග ේෂ්ඨගයන්ම උසසා අධයාපනය ආයක්ෂ්ඨා 

ෙයග න ිදිරියට යන්න ඕනෑ. එගහම ෙයන්න නේ, ගේ 
්ර ානවලට මැදිහත් ගවලා උත්තය ලබාදීම යජගත ව  කීමක් 
කියලා මා සලෙනවා.   

විග ේෂ්ඨගයන්ම මහාමාර්  ක්ගෂ්ඨේ්රයත්, උසසා අධයාපනය 
කියන පුළුලා ක්ගෂ්ඨේ්රයත් යන ක්ගෂ්ඨේ්ර ගෙෙම ලක්ෂ්ඨාමන් කිරි.ලාල 

අමාතයතුමාට භායදීම නිසා, උසසා අධයාපනගත තිගබන  ැට ද 
විසඳීමට අවධානය ගයොමු ෙයන්න එතුමාට ොලය නැතුව .ති. ඒ 
නිසා ගමවැනි අමාතයාං  එෙට ග නයනවාට වඩා ගවන ගවනම 

ග නයනවා නේ වඩාත් සුදුසුි  කියන ගයෝජනාව අපි ෙයනවා. 
අනා තගතදී යජය ගේ පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් ගයොමු ෙයි  
කියා අපි බලාගපොගයොත්තු ගවනවා. 

අෙ අපි ෙන්නවා, අගේ යග  ශිෂ්ඨය ශිෂ්ඨයාවන්ග න් සියයට 28ෙ 
්රමාේයක් තමි  වි ාවවිෙයාල වයේ ලබන්ගන්. සිසුන් 250,000ක් 
 ත්තාම, පසු ගිය අවුරුධීෙ ගවනෙලා 25,000ි  වාර්ෂිෙව 

වි ාවවිෙයාල වයේ ලැබුග . එම ්රමාේය 25,000 ෙක්වා වැඩි 
වුගණ් ගෙොගහොමෙ කියලා අපි සිය ද ගෙනාම ෙන්නවා. 23,500ක් 

955 956 



පාර්ලිගේන්තුව 

හැනවයට තිබුණු වාර්ෂිෙව වි ාවවිෙයාල වයේ හිමිවන ශිෂ්ඨය 
සංයයාව, පසු ගිය යජගත ොර්ය භායය තු  25,000 ෙක්වා වැඩි 
වුේා. ඒ එක්ෙම  ගේ අවුරුධීගධී ඒ සංයයාව තව 2,200කින් 

වැඩිගවලා තිගබනවා. යජයට එම වැඩිවීම ෙයන්න පුළුවන් වුගණ් 
විග ේෂ්ඨගයන්ම අගේ පසු ගිය යජය විසින් තාක්ෂ්ඨණිෙ විෂ්ඨය ධායාව 
හඳුන්වාදීම නිසාි . අපි තාක්ෂ්ඨණිෙ විෂ්ඨය ධායාව අ දතින් හඳුන්වා 

දුන්නා. 2023 ජූලි මාසගත 25 වන ො තමි  තාක්ෂ්ඨණිෙ විෂ්ඨය 
ධායාව හඳුවා දුන්ගන්. එය හඳුන්වා දීගේ දිනය ගලතිහාසිෙ 
දිනයක්. ගමොෙෙ, එවෙට ජනාකරපතිවයයා ව ගයන් සිනව මහින්ෙ 

යාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමාත්, විෂ්ඨය භායව හිටපු අමාතය ඩලසා 
අලහේගපරුම මැතිතුමාත් ෙයපු ිලා් මට අනුව - ඒ ගයෝජනාවට 
අනුව - එක්සත් ජාරණන්ගේ සංවිධානය සෑම වර්ෂ්ඨයෙම ජූලි 25 

''World Youth Skills Day'' හැනවයට ඔවුන්ගේ ෙැලැන්ඩයයට 
.තුළු ෙය ත්තා. ''World Youth Skills Day'' හැනවයට ඔවුන් 
අගේ යග  ගයෝජනාවක් .තු ත් ෙයග න, බැන් කී මූන් මහතා 
ගේ අවුරුධීගධී ජූලි මාසගත 25වන ො එම දිනය සමයධීදී, මහා 

අයෝමානගයන් ඒ  ැන ෙථා ෙයධීදී, ගේ ගලෝෙය අනා තයට 
 මන් කිරීම පිළිබඳව ෙථා ෙයධීදී, අවාසනාවෙට ඒ දිනය ලබා 
දුන් අගේ යට නිහඬව සිනවයා. ඒෙ ිතාම ෙන ාටුොයෙ 

තත්ත්වයක්. 

ගේ තාක්ෂ්ඨණිෙ විෂ්ඨය ධායාව හඳුන්වා දීමත් එක්ෙම අගේ යග  
අධයාපනගත පරිවර්තනයක් සිදුවුේා. ඒ මඟින් අගේ යග  
අධයාපනය අ දත් දිසාවෙට  මන් ෙ ා. ඒ සඳහා අව ය යනවතල 
පහසුෙේ යග  නිර්මාේය ගවමින් පැවතුේා. ඒ යටගත් මුලින්ම 

පාසලා ොහක් ගතෝයා ග න, ඒ පාසලා ොගහේ තාක්ෂ්ඨණිෙ විෙයා ාය 
පිහිටුවන්න අව ය ෙටයුතු ෙ ා. පසු ගිය යජය  එවැනි විෙයා ාය 
330ෙට ආසන්න ්රමාේයක් ිදි ෙ ා. අවාසනාවෙට, ගේ යජය 

බලයට පත්වීමත් සමඟම ඒ වයාපිතිය අතයමඟ නැවතිලා 
තිගබනවා. ඒ නිසා යජගයන් අපි ිලා් මක් ෙයනවා,  ඒ ආධාය දීපු 
යටවලා එක්ෙ ෙථා ෙයලා, ඒ ආධාය දීපු ෙණ්ඩායේ එක්ෙ ෙථා 

ෙයලා, නැවත ගේ වයාපිතිය ආයේභ ෙයලා තාක්ෂ්ඨණිෙ විෂ්ඨය 
ධායාව ්ර ලිත කිරීමට ෙටයුතු ෙයන්න කියලා. ෙරුවන්ගේ 
අනා තය ගවනුගවන් ආයේභ ෙ  ඒ වැඩසටහනට අනුව ිතිරි 

විෙයා ායවලත් පහසුෙේ වැඩි දියුණු කිරීමට අව ය ෙටයුතු ෙයන 
ගමන් ිලාලා සිනවනවා. 

අගේ යග  වි ාවවිෙයාල පධීධතියට 27,000ක් පමේ  පිරිසක් 

වර්ෂ්ඨයෙට .තු ත් ගවනවා. වි ාවවිෙයාල ්රග  ය ලබා  න්න 
ගනොහැකි වූ ෙණ්ඩායගමන් 25,000ෙ පමේ පිරිසක් උසසා 
අධයාපනය ලැී ම සඳහා විගධී  ත ගවනවා. ිතිරිවන ෙරුවන් 
සඳහා අගේ පසු ගිය යජය  විසඳුමක් ගයදුවා.  ඒ අනුව, ගේ යග  

එෙ දිසාත්රික්ෙයෙට එෙ බැගින් ''වි ාවවිෙයාල විෙයායතන'' 25ක් 
හඳුන්වා ගෙන්න අව ය වැඩ පිළිගව  ක්රියාත්මෙ ෙ ා. එහිදී 
මුලින්ම වි ාවවිෙයාල විෙයායතන 5ක් ගේ යග  ක්රියාත්මෙ වුේා. 

පසු ගිය අවුරුධීගධී ිඳලා ෙෑ ලාගලා පිහිනව වි ාවවිෙයාල 
විෙයායතනයත් ක්රියාත්මෙ ගවනවා. ගේ වන විට ඒ වි ාවවිෙයාල 
විෙයායතන 6ක් ක්රියාත්මෙ තත්ත්වගත තිගබනවා. අගේ සගහෝෙය 

මන්ත්රීවයගයක් ලක්ෂ්ඨාමන් කිරි.ලාල .මතිතුමාග න් ්ර ාන ෙයන 
ගෙොට කි වා, ිතිරි වි ාවවිෙයාල විෙයායතන 29ත් සේූරර්ේ 
ෙයන්න අව ය වැඩසටහන ක්රියාත්මෙ ෙයනවාය කියලා. හැබැි , 

උසසා අධයාපන අමාතයාං ගත කිසිදු වැඩසටහනෙ ගේ 
වි ාවවිෙයාල විෙයායතන සේබන්ධගයන් සඳහන් ගවන්ගන් නැහැ. 
ඒ නිසා ඒ  විෙයායතන ක්රියාත්මෙවීම නැවතිලාි  තිගබන්ගන්. අපි 
ඒ විෙයායතන සඳහා  6,000ක් ෙක්වා බඳවා  න්න අව ය වැඩ 

පිළිගව  සෙසා ෙයලාි  තිබුගණ්. ඒ නිසා, ගමන්න ගේ 
ක්රියාොමයට යජය අවධානය ගයොමු ෙයන්න ඕනෑ. එගහම නැතිව, 
 ේපිෙ යේවෙ .මතිතුමා ගයෝජනා ෙයපු ගධී ක්රියාත්මෙ 

ෙග ොත්  [බාධා කිරීමක්] නැහැ, මම ෙන්ගන් නැහැ. ඔබතුමා යජය 

නිගයෝජනය ෙයන්ගන්.  පාධ්   ේපිෙ යේවෙ .මතිතුමා ව  
කිවයුතු .මතිවයයකු හැනවයටත්, ඒ වාගේම ගේ යග  නිෙහසා 
අධයාපනය බුක්ති විඳපු ගෙනකු හැනවයටත් ෙයපු ගයෝජනාව 
හයහා ගේ යග  යාජය වි ාවවිෙයාල ගප ධී ් ෙයේය කිරීගේ 

ප මුවැනි ගවඩි මුයයෙ ගේ තියන්න යන්ගන් කියන සැෙය අප 
තු  තිගබනවා. ගමොෙෙ, තමුන්නාන්ගසේලාගේ යජයට 
ගප ධී ් ෙයේය පිළිබඳව තිගබන්ගන් මහා ගලොකු වි ාවාසයක්. 

අගේ යග  ිතිහාසගත යාජය ගධීගපො  ගප ධී ් ෙයේය ෙයලා 
තිගබනවා නේ, වැඩිගයන්ම එය ෙග ේ එක්සත් ජාතිෙ පක්ෂ්ඨ 
යජයි . අෙ තිගබන්ගන්ත් එක්සත් ජාතිෙ පක්ෂ්ඨය ්රමුය යජයක්. ඒ 

නිසා අපි ිතාම ඕනෑෙමින් ිලාලනවා, මුෙලා ග වලා  අගේ 
සගහෝෙය සගහෝෙරියන් යාජය වි ාවවිෙයාලවලට .තු ත් ෙය 
 ැනීගේ ක්රමග ෙයක්  ැන හිතන්නවත් එපා කියලා. එගසේ 

ගනොෙය ෙැනට තිගබන වි ාවවිෙයාල පධීධතිය පුළුලා ෙයන්න. 
අව ය නේ ගප ධී ලිෙ වි ාවවිෙයාල ගේ යටට අයග න එන්න. 
ඒවා නියාමනය කිරීමට අව ය වැඩ පිළිගව ක් ගයොෙන්න. 
ඒවාගත  ගුේාත්මෙභාවය පිළිබඳ පරීක්ෂ්ඨේ ෙයලා, ඒ සඳහා 

නිවැරැදි ක්රමග ෙයක් නිර්මාේය ෙයන්න. එවැනි ක්රමග ෙයක් 
නිර්මාේය ගනොෙය, යාජය වි ාවවිෙයාලවලට මුෙලා ග වා ෙරුවන් 
.තු ත් ෙය  ැනීගේ ක්රමග ෙයක් ගයෝජනා කිරීම පිළිබඳව 

 ේපිෙ යේවෙ .මතිතුමාට අපගේ ෙන ාටුව ්රො  ෙයනවා.  

ඒ එක්ෙම එතුමා ්රො  ෙ ා, වි ාවවිෙයාලයට .තුළුවන 
සුදුසුෙේ  ැන නැවත සලො බැ් මක් ෙ  යුතුි  කියලා. ඒගක් 

 ැට දවක් නැහැ, සුදුසුෙේ  ැන නැවත සලො බැ් මක් ෙයන්න. 

හැබැි , ඒ කියන ගයෝජනාව පිළි  ත්ගතොත්, ඒ කියන ආොයයට 

සුදුසුෙේ නැවත සලො බැ් මක් ෙග ොත්, ෙැනට  .තු ත් වන 

27,000ගෙනාටවත් යන්න තිගබන වි ාවවිෙයාල පධීධතිය 

වැගහනවා. එගහම වුගේොත්, අය අවුරුදු ෙහයෙට ෙලින් තිබුේා 
වාගේ 23,000ක්, 24,000ක් වාගේ ෙණ්ඩායමක් විතයක් 

වි ාවවිෙයාල වයේ ලබනවා. මම ෙන්ගන් නැහැ, ගමොන පෙනම උඩ 

එතුමා ගේ ොයේය කි වාෙ කියලා. හැබැි , ඒ ්රො ය ෙග ේ 

ගේ උත්තරීතය පාර්ලිගේන්තුව තු ි . ඒ සේබන්ධගයන් අපි 

විග ේෂ්ඨගයන්ම අවධානය ගයොමු ෙයනවා. ගේ ොයේය මම 

නැවත නැවතත් කියනවා. ගේ යාජය වි ාවවිෙයාල පධීධතිය 

ගප ධී ් ෙයේය ෙයන්න මාන බලමින් ින්න ආණ්ඩුවක්ෙ 
කියන සැෙය අප තු  තිගබනවා. අෙ උසසා අධයාපන .මතිතුමා 

ිදිරිගත පාධ්   ේපිෙ යේවෙ .මතිතුමා ගමවැනි ගයෝජනාවක් 

කිරීම තුළින් ඒ සැෙය තවත් රණව්ර ගවනවා.  

ඒ ක්රියාොමය කිසිගසේත්ම ගේ යග  ක්රියාත්මෙ ෙයන්න බැරි 

බව අප වි ාවාස ෙයනවා. තමුන්නාන්ගසේලා ගප ධී ලිෙ 

වි ාවවිෙයාල ගෙගයහි අවධානය ගයොමු ෙයලා, ොටත් පිළි න්න 

පුළුවන් ආොයගත වි ාවවිෙයාල පධීධතියක් ගේ ය ග  නිර්මාේය 
ෙයන්න. ඒෙ තමි  යජයක් තුළින් යග  ජනතාව බලාගපොගයොත්තු 

වන්ගන්. එගහම නැතිව, තමන්ගේ වියෙම ආවයේය ෙය න්න 

තිගබන සේපත් ගප ධී ් ෙයේය කිරීම  ගනොගවි  ජනතාව 

බලාගපොගයොත්තු වන්ගන්. තමන්ගේ දූෂ්ඨේය, නාසාතිය වහ න්න 

යග  සේපත් ගප ධී ් ෙයේය කිරීම ගනොගවි  ඔවුන් 

බලාගපොගයොත්තු වන්ගන්. යජගත සේපත් යජය විසින් ආයක්ෂ්ඨා 
ෙයග න ි දිරියට යන  මන්, අ දතින් ආගයෝජන ඕනෑ නේ  ඒ අය 

ෙැඳවලා අ දතින් යමක් ෙ ාට ෙමක් නැහැ. පසු ගිය මැතිවයේ 

ොලගතදී කි වා ගන්, ගේ යටට ඕනෑ තයේ ආගයෝජෙයන් එන්න 

ින්නවා කියා. හැබැි , මාස 28ක්  ත වුේා. ගේ යටට ආපු 

ආගයෝජෙගයක් නැහැ. ගේ යටට .විලාලා අධයාපනය ගවනුගවන් 

ආගයෝජනය ෙයන්න ිදිරිපත් වුණු ආගයෝජෙගයක් නැහැ. ගේ 

මාන බලන්ගන්  යාජය වි ාවවිෙයාල නවෙ ගප ධී ලිෙ අං යට 
ලබාගෙන්නෙ කියන සැෙය අපට මතු වන්ගන් ඒ නිසාි . 
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විග ේෂ්ඨගයන්ම මහගපො  ශිෂ්ඨයත්ව පිළිබඳව නැවතත් ගසොයා 

බැ් මක් ෙයන්න කියා මම  රු .මතිතුමාග න් ිලාලා සිනවනවා. 
ඒ සේබන්ධගයන් වි ාවවිෙයාල පධීධතිය තු  සිනවන  ශිෂ්ඨය 
ශිෂ්ඨයාවන්ගේ ග ෝෙනා තිගබනවා. ෙැනට මහගපො  ශිෂ්ඨයාධාය 
ලබන සියයට 30ෙ පමේ සගහෝෙය සගහෝෙරියන් සංයයාව එය 

ලබා ත යුතුම පිරිසක්ෙ කියන එෙ  ැන එම වි ාවවිෙයාල පධීධතිය 
.තුග ේ ෙථා ගවනවා.  ඒ  ැන නැවත ගසොයා බැ් මක් ෙයලා,  
නුසුදුසු අයට එම  ශිෂ්ඨයත්ව ලැගබනවා නේ, ඒවා සුදුසු 

ෙණ්ඩායමෙට ලබා ගෙන්න ෙටයුතු ෙයන්න.  පුළුවන් නේ ගේ 
මහගපො  ශිෂ්ඨයාධායය ලබා ගෙන සංයයාව ිදිරිගතදී තව වැඩි 
ෙයන්න ෙටයුතු ෙයන්න කියලා  අප ිතාම ග  යවගයන් 

ිලා් මක් ෙයනවා.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියෙ ොලයක් 
තිගබනවා. 

 

ගු වශ්හාන්  වසේෙසිෝහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் தசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

 වි ාවවිෙයාලවල සිනවන සිසුන් අෙ මහ පායට .විත් සිනවන්ගන් 

මහාමාර්  අමාතයාං යත්, උසසා අධයාපන අමාතයාං යත් එෙ 
අමාතයවයයකු යටතට පත්වීම නිසාෙ කියා මා ෙන්ගන් නැහැ. අෙ 
ලක්ෂ්ඨාමන් කිරි.ලාල .මතිතුමා කියපු ආොයයට වි ාවවිෙයාල 

සිසුන් සමඟ එතුමා සාෙච්ඡා ෙයන්ගන් නැහැ. ඒ .තිවුණු සිධීන්න් 
පිළිබඳව එතුමා ිතාම ෙයෙඬු ආොයයට තමි  පාර්ලිගේන්තුව තු  
්රො  නිකුත් ෙග ේ. තරුේ ෙණ්ඩායේ කියන්ගන් අ දත් ජවයක්, 

අ දත් සිතුේ පැතුේ එක්ෙ යන ෙණ්ඩායමක්. ඒ නිසා ඒ තරුේ 
ජීවිතත් එක්ෙ ගසලාලේ ෙයන්න එපා කියලා අපි යජයට කියනවා. 
ඔවුන්ට අව ය ොලය ගවන් ෙයන්න. ඔවුන්ගේ ්ර ානවලට 

.ුණේෙන් ගෙන්න. යග  ජනතාව බලය දීලා තිගබන්ගන් තමන්ට 
ඕනෑ ගෙය ෙයන්න ගනොගවි . ජනතාව බලය දීලා තිගබන්ගන් ගේ 
යටට  ැ ගපන ගෙයක්, ගේ යටට හරි යන ගෙයක් නිර්මාේය 

ෙයලා ඒ ක්රම ග ෙය ිදිරියට ග න යන්නි . ඒ නිසා ගේ යග  
වි ාවවිෙයාල පධීධතිය අනිවාර්යගයන්ම පුළුලා ගවන්න ඕනෑ. ඒ 
පුළුලා වීම හයහා එෙ පැත්තකින් විගධී  යටවලට අගේ මුෙලා 
්රමාේයන්  ලා යාම නවතිනවා.  

අගනක් පැත්ගතන් ගේ යට තු ම අගේ බුධීකරමතුන් නිර්මාේය 
ගවනවා. හැබැි , ඒ සඳහා අව ය නිවැයදි පසු බිම ගේ යග  
නිර්මාේය වුගේොත් විතයි  එගහම වන්ගන්. යජය ඒ සඳහා 
අවධානය ගයොමු ෙයි  කියලා අප බලාගපොගයොත්තු ගවනවා. 
වි ාවවිෙයාල පධීධතිය පුළුලා ෙයධීදි,  එය නිවැයදි තැන්වල  පුළුලා 

ෙයන්න කියලා අප ිලා් මක් ෙයනවා. කුලියාපිනවය නවෙය පීධය 
සේබන්ධගයන් මත ්රො  වුේා. එම නිසා නිවැයදි තැන්වල ඒ 
පුළුලා කිරීම සිදුෙයන්න. ගප ධී ලිෙව, එෙ එක්ගෙනාට ඕනෑ 

ආොයයට ඒ  ගධීවලා සිදු ගනොෙය, ගපොදුග  මහ ජනතාවගේ 
යහපත සඳහා ෙටයුතු ෙයන්න කියන ිලා් ම ෙයමින්, මට ෙථා 
ෙයන්න අවසාථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට සාතුතිවන්ත ගවමින් 

මගේ ෙථාව අවසන් ෙයනවා, මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි,   

 
[பி.ப. 4.25] 

 

ගු එසප. වියාවල්න්දියන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு ச. வியாதழந்திரன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, 

பல்ககலக்கழகம் ததாடர்பான இன்கறய விவாதத்திதல 

தபசுவதற்கு வாய்ப்புக் தகாடுத்தகமக்காக நன்றி. இந்த 21ஆம் 

நூற்றாண்டில் பல்ககலக்கழகங்கள் உருவாக்கும் பட்டதாாிகள் 

நிச்சயமாக உலகத் தரத்திற்தகற்றவர்களாகவும் ததாழிற் 

சந்கதயிதல ததாழில் வாய்ப்கபப் தபற்றுக்தகாள்வதற்குத் 

தகுதியுகடயவர்களாகவும் இருக்கதவண்டிய ஒரு சூழ்நிகலயி 

ருக்கின்றது. இந்த நிகலயிதல எமது பல்ககலக்கழகங்கள் 

எந்தளவுக்கு உலகத் தரத்திற்கும் ததாழில் வாய்ப்பிற்கும் ஏற்ற 

வககயிதல பட்டதாாிககள தயார் தசய்கின்றன என்பது 

உண்கமயில்  தகள்விக்குறியாகத்தான் இருக்கின்றது .   

இந்த தநரத்திதல மூன்றாம்நிகலக் கல்வி , அதாவது NVQ 

என்று தசால்லப்படுகின்ற National Vocational Qualification 

என்ற அந்தக் கற்ககதநறி மிகவும் சிறப்பாக இந்த நாட்டிதல 

தற்தபாழுது நகடதபற்றுக்தகாண்டிருக்கின்றது என்பகத 

இந்த இடத்திதல நான் கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்தறன்.  

இந்த NVQ என்பது 7 தரங்ககளக் தகாண்டிருக்கின்றது.  NVQ 

Levels 1, 2, 3, 4 என்பன certificate level ஆகவும் NVQ Level 5 

என்பது diploma level ஆகவும் NVQ Level 6 என்பது higher 

diploma ஆகவும் NVQ Level 7 என்பது equivalent to degree 

ஆகவும் கருதப்படுகின்றது. இவ்வாறு ஒரு சிறந்த கட்ட 

கமப்கப உருவாக்கித் ததாழிற்றுகற சார்ந்ததான 

கற்ககககள திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் ததாழில் பயிற்சி 

அகமச்சு வழங்கிக்தகாண்டிருக்கின்றது. இவ்வாறு 

உலகத்தரத்திற்கு ஏற்றவாறும் உள்நாட்டிலும் சாி, 

தவளிநாட்டிலும் சாி, இலகுவாகத் ததாழில் வாய்ப்கபப் 

தபற்றுக்தகாள்ளக் கூடியளவுக்கும் நாகளய உலகின் 

பட்டதாாிககள உருவாக்க தவண்டிய மிக முக்கியமான 

தபாறுப்பில் இன்று பல்ககலக் கழகங்கள் இருக்கின்றன.   

இன்று பல்ககலக்கழகங்களில் உள்வாாியாக special 

degree - விதசட பட்டம், general degree, மற்றும் தவளிவாாி 

யாக general degree என்பன வழங்கப்படுகின்றன. அதத 

தபான்று தவளிநாட்டுப் பல்ககலக்கழகங்கள் வழங்குகின்ற 

பட்டப்படிப்புக்களும் இருக்கின்றன. இலங்ககயிதல 

வருடாந்தம் இரண்டு இலட்சத்திற்கு தமற்பட்ட மாைவர்கள் 

க.தபா.த. உயர்தரப் பாீட்கசக்குத் ததாற்றுகின்றார்கள். 

அதிதல ஏறக்குகறய 25,000 மாைவர்கள்தான் 

உள்வாாியாகப் பல்ககலக்கழகங்களுக்குத் ததாிவாகின்றார் 

கள். அவர்கள் இரவு பகலாகக் கஷ்டப்பட்டுப் படித்துத் 

திறகமச் சித்தி, விதசட சித்தி, அதிவிதசட சித்திககளப் தபற்று 

அதனடிப் பகடயில் உள்வாங்கப்பட்டு, அங்தக ஒரு வருடம் 3 

பாடங்ககளப் படித்து தபாதுவான ஒரு கற்கககய தமற் 

தகாண்டு, பின்பு ஒரு பாடத்கத special degree - விதசட 

பட்டக் கற்ககயாக -  3 வருடங்கள் கற்று, தமாத்தத்தில் 4 

வருடங்கள் விதசட கற்கககளுக்காக தசலவழித்து அதன் 

இறுதியில் ஓர் ஆய்கவயும் தமற்தகாள்கிறார்கள். ஆனால், 

அவ்வாறு விதசட கற்கககயப் பூர்த்திதசய்து 

தவளிதயறுகின்ற விதசட பட்டதாாிகள் உண்கமயிதல இந்த 

நாட்டில் அந்தக் குறிப்பிட்ட துகற சார்ந்து தவகலவாய்ப்பு 

களில் உள்வாங்கப் படுவதில்கல. உதாரைமாக, தமிழ், 

புவியியல், தபாருளியல் தபான்ற துகறகளில் விதசட 

கற்கககய தமற்தகாண்டவர்கள் இன்று அந்தத் துகற 

சார்ந்ததாக அல்லாமல் பிரததச தசயலகங்களிலும் பிரததச 

சகபகளிலும் மற்றும் இதர தசகவகளிலும் ஈடுபட்டுச் 

சம்பந்தமில்லாத தவகலககளச் தசய்துதகாண்டிருக்கின்ற ஓர் 

அவல நிகலதான் இங்கு இருக்கின்றது.  

அண்கமயில் கிழக்கு மாகாை சகபயினால் சங்கீதம், 

நடனம், சித்திரம், நாடகமும் அரங்கியலும் தபான்ற பாடங் 

களுக்கான ஆசிாியர் ததர்வுக்கு நுண்ககலப் பட்டதாாிகளிடம் 

விண்ைப்பங்கள் தகாரப்பட்டிருந்தன. ஆனால், தமிழ்தமாழி 

மூலப் பட்டதாாிகளுக்கான விண்ைப்பங்கள் தகாரப் 

படவில்கல. 2012ஆம் ஆண்டிலிருந்து இற்கறவகர 

959 960 



පාර්ලිගේන්තුව 

இத்துகறகளிதல 4 வருட விதசட கற்ககககள தமற்தகாண்ட 

பட்டதாாிகள் கிட்டத்தட்ட 282 தபர் இருக்கிறார்கள். ஆனால், 

அந்தத் துகறசார்ந்த ஆசிாியர் தசகவக்கு அவர்களுக்கான 

விண்ைப்பங்கள் தகாரப்படவில்கல. எனதவ, அவர்களுகடய 

நிகல என்ன? இத்துகறகளில் விதசட கற்கககய 

தமற்தகாண்டவர்கள் இன்று வீதியில் நிற்கதவண்டியிருக் 

கின்றது; அல்லது அவர்களுகடய துகறதயாடு 

சம்பந்தமில்லாமல் பிரததச தசயலகங்கள் தபான்றவற்றில் ஓர் 

எழுதுவிகனஞராகதவா அல்லது அந்தத் துகறக்குச் 

சம்பந்தமில்லாத இன்தனாரு தவகலகயதயா தசய்ய 

தவண்டிய நிகலயிருக்கின்றது. அதாவது, அவர்களின்  

படிப்புடன் சம்பந்தமில்லாத தவதறாரு துகறயில் ததாழில் 

தசய்யதவண்டிய நிகலகம. ஆகதவ, பல்ககலக்கழகத்தில் 

விதசட கற்ககககள தமற்தகாள்கின்ற மாைவர்களுக்கு 

அவர்களுகடய துகறசார்ந்து அவர்ககள தமலும் வளர்த்துக் 

தகாள்ளக்கூடிய முகறயில் தவகலவாய்ப்கபக் தகாடுக்கின்ற 

சூழகல இந்த அரசு நிச்சயமாக உருவாக்க தவண்டுதமன்று 

தகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்தறன்.  

தமலும், க.தபா.த. உயர்தர - GCE A/L - பாீட்கச முடிவுகள் 

தவளிவந்து 1 - 1½ வருடங்களாக  பல்ககலக்கழக அனுமதிக் 

காகவும் கல்வியியற் கல்லூாி அனுமதிக்காகவும் அதிகளவு 

மாைவர்கள் காத்திருக்கதவண்டிய சூழ்நிகலயிருக்கின்றது. 

இங்கு தபசிய தகளரவ உறுப்பினர் பந்துல குைவர்தன 

அவர்கள், “தவளிநாட்டுப் பல்ககலக்கழகங்களில் 25 வயதில் 

அவர்கள் PhD பட்டம் தபறுகிறார்கள்; ஆனால், எமது 

பல்ககலக்கழகங்களிதல 25 வயதிதல அவர்கள் முதலாவது 

பட்டத்கதப் தபறுவதுகூட மிகவும் கஷ்டமான சூழ்நிகலயாக 

இருக்கின்றது” என்று கூறினார். ஆகதவ, கால இழுத் 

தடிப்புககளக் குகறத்து GCE A/L தபறுதபறுகள் 

தவளியானவுடன் குறிப்பிட்ட ஒருசில மாதங்களுக்குள் 

விகரவாக அவர்கள் பல்ககலக்கழகம் தசல்லக்கூடிய 

சூழ்நிகல உருவாக்கப்பட தவண்டுோ்ம்.  

அதுமாத்திரமல்ல, இந்தப் பாராளுமன்ற வளாகத்கத 

எடுத்துக்தகாண்டால் தமாழிதபயர்ப்புத்துகறயில், குறிப்பாக 

தமிழ்தமாழி சார்ந்து இத்துகறயில் ஈடுபடுபவர்கள் மிகவும்  

குகறவாகத்தான் இருக்கிறார்கள். அவர்கள்  பாராளுமன்ற 

அமர்வு நகடதபறும்தபாது  உகரதபயர்ப்பில் ஈடுபட 

தவண்டும்; குழுக் கூட்டங்களிலும் அவர்கள் தங்ககள 

ஈடுபடுத்த தவண்டியதாக இருக்கின்றது. ஆகதவ, இவ்வாறான 

பற்றாக்குகறககள நிவர்த்தி தசய்யும் வககயில் நிச்சயமாகப் 

பல்ககலக்கழகங்களில் தமாழிதபயர்ப்புத் துகறசார்ந்து விதசட 

கற்ககதநறிககள ஆரம்பித்து, அத்துகறயில் அதிகளவான 

மாைவர்ககள உள்வாங்க தவண்டுதமன்று இச்சந்தர்ப்பத்தில் 

தகட்டுக்தகாள்ள   விரும்புகின்தறன். 

அத்துடன், இன்று பாடசாகல மட்டத்தில் ததாழில்நுட்பப் 

பாடங்கள் தகாண்டுவரப்பட்டிருக்கின்றன. அது பாராட்டுக் 

குாியது. ஆனால், அந்த மாைவர்களுக்கு கற்பிக்கக்கூடிய 

வளவாளர்கள் - அந்தத் துகறயில் பட்டம் தபற்ற ஆசிாியர்கள் - 

தபாதிய அளவில் இல்கல. அதனால் பாதிக்கப்படுபவர்கள் 

மாைவர்கள்தான். அவர்கள் 3-4 பிாிவு - batch களுக்குப் 

படிப்பித்துத்தான் தாங்கள் கற்றுக்தகாள்ள தவண்டிய 

சூழ்நிகலயிருக்கின்றது. ஆகதவ, முதலாவதாக இந்த நாட்டில் 

இல்லாவிட்டாலும் அயல் நாடுகளிலிருந்தாவது தகாண்டுவந்து 

இந்த ததாழில்நுட்பத்துகற சார்ந்த வளவாளர்ககள நிச்சயமாக 

நாங்கள் ஈடுபடுத்த தவண்டும். அப்தபாழுதுதான் இந்த 

நாட்டில் ததாழில்நுட்பத்துகற சார்ந்த சிறந்த மாைவர்ககள 

உருவாக்க முடியும்.  

இன்று பல்ககலக்கழகங்களிதல அதநகமான கற்கககள் 

ஆங்கில தமாழியில் நகடதபறுகின்றன. ஆனால் கிராம 

மட்டத்திலிருந்து பல்ககலக்கழகங்களுக்குத் ததாிவாகின்ற  

தபருந்ததாககயான மாைவர்கள் தபாதிய ஆங்கில 

அறிவில்லாமல்  வருகிறார்கள். அவர்கள் ஆங்கில தமாழியிதல 

தங்களுகடய பட்டப் படிப்கப - பட்ட தமற்படிப்கப 

ததாடரதவண்டிய சூழல் இருக்கின்றது.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கதள, உங்களுகடய தநரம் 

முடிவகடந்துவிட்டது. 

 
ගු එසප. වියාවල්න්දියන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு ச. வியாதழந்திரன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
Please, give me one minute more. 

தபாதிய ஆங்கில அறிவில்லாமல் பல்ககலக்கழகம் நுகழ 

கின்ற அவர்களுக்குச் சிலதவகளகளில் தங்களுகடய 

கற்கககய இகடநடுவில் நிறுத்ததவண்டிய நிகலகூட ஏற்படு 

கின்றது. ஏன், சிலர் தற்தகாகலகூடச் தசய்துதகாண்டிருக் 

கிறார்கள். ஆகதவ, சிறந்த முகறயில் ஆங்கிலத்கதயும் தகவல் 

ததாழில்நுட்பத்கதயும் பாடசாகல மட்டத்திலிருந்தத வழங்க 

தவண்டும். குறிப்பாக, கிராம மட்டங்களில் வழங்க தவண்டும். 

கிராமப்புறங்களில் 40 –  45 வருடங்களாக ஆங்கில 

ஆசிாியர்கள் இல்லாமல் இயங்குகின்ற பாடசாகலகள் 

இன்றும் இருக்கின்றன. பாடசாகல மட்டங்களிலிருந்து 

இகதச் சாியாகச் தசய்யும்தபாழுதுதான் பல்கலக்கழகங்களில் 

ஒரு மாற்றத்கத நிச்சயமாகக் தகாண்டுவர 

முடியுதமன்பதகனயும் இந்த இடத்தில் கூறிக்தகாள்கின்தறன்.  

கிழக்கு மாகாைம் சுற்றுலாத்துகறக்குப் பிரபல்யமான ஒரு 

மாகாைமாகும். அந்த வககயில், எமது கிழக்குப் பல்ககலக் 

கழத்தில் சுற்றுலாத்துகற மற்றும் சட்டத்துகற சார்ந்த 

கற்ககககள ஆரம்பிக்க தவண்டும். அத்ததாடு இந்து 

நாகாிகத்கத ஒரு தனிப்பீடமாகக் தகாண்டு வருவதற்கான 

நடவடிக்ககககளயும் நிச்சயமாக உயர்கல்வி அகமச்சு 

எடுக்கதவண்டும். தமலும், எமது கிழக்கு மாகாைம் 

விகளயாட்டுத்துகறயிலும் மிகவும் முக்கியமான ஒரு 

மாகாைமாகும். எனதவ, விகளயாட்டுத்துகற சார்ந்த 

டிப்புதளாமா பட்ட தமற்படிப்புக்ககளயும் கிழக்கு பல்ககலக் 

கழகத்தில் உருவாக்கித் தர தவண்டும். 1981ஆம் ஆண்டு 

உருவாக்கபட்ட அப்பல்ககலக்கழகம் புகழ்பூத்த ஒரு 

பல்ககலக்கழகமாகும். 35 வருடமாக கிழக்கு மாகாைத்திதல 

இயங்குகின்ற அந்த பல்ககலக்கழகத்திதல இவ்வாறான 

கற்ககதநறிககள நிச்சயமாக உயர் கல்வி அகமச்சு - இந்த 

நல்லாட்சி அரசு - தகாண்டுவரதவண்டுதமன்பகதயும் 

கூறிக்தகாண்டு, வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி, அமர்கின்தறன்.  

 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
සාතුතිි . මී ඟට  රු (මහා ාර්ය) ආශු මායසිංහ මන්ත්රීතුමා.  

ඊට ්රථම, ෙවුරු ගහෝ  රු මන්ත්රීවයගයක් මූලාසනය සඳහා 

 රු මි ලාවා නේ තිලෙයාජා මන්ත්රීතුමාගේ නම ගයෝජනා 
ෙයන්න. 

961 962 

[ රු එසා. වියාගලාන්දියන් මහතා] 
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ගු (ෙහාචාර්ය) ආශු ොයසිෝහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, ා රු මි ලාවා නේ 

තිලෙයාජා මහතා ෙැන් මූලාසනය  ත යුතුයාි  මා ගයෝජනා 

ෙයනවා. 

 
ගු එසප. වියාවල්න්දියන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு ச. வியாதழந்திரன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 

 

විසින් සපථිය කයන ලදී. 
ஆதமாதித்தார். 
Seconded. 

 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු මුජිබුර් යහුොන් ෙහතා මූලාසනවයන් ඉව ක 

වුවයන්  ගු ෙි ල්වාගනම් ිනලකයාජා ෙහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலதவ, மாண்புமிகு மயில்வாகனம் 

திலகராஜா அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 
 

       Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair, and  
THE HON.  MYLVAGANAM THILAKARAJAH  took the Chair. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ආශු මායසිංහ මැතිතුමා, ෙථාව ෙයන්න. 

 
[අ.භා. 4.35] 

 

ගු (ෙහාචාර්ය) ආශු ොයසිෝහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, ගෙො ඹ වි ාවවිෙයාලගයන් 

මමත් එක්ෙම උපාකරය ලබා  ත් ඔබතුමා මූලාසනගත ින්න 
ගවලාග  උසසා අධයාපනය  ැන ෙථා ෙයන්න ලැී ම වාසනාවක් 
ගෙොට මා සලෙනවා. අෙ ිදිරිපත් ෙ  පනත් ගෙටුේපත මඟින් 
අනධයයන ොර්ය මණ්ඩලයට වි ාල ගසේවයක් වනවා. ගමය 

සෑගහන ොලයක් තිසාගසේ අනධයයන ොර්ය මණ්ඩලය බලාග න 
හිටපු ගෙයක්. අනධයයන ොර්ය මණ්ඩලයට ලබා දුන් ගේ 
ජයග්රහේය ගවනුගවන්, විග ේෂ්ඨගයන් ගේ ගවලාග   රු උසසා 

අධයාපන .මතිතුමාට අප ිතාමත් සාතුතිවන්ත වනවා. ගමොෙෙ, 
එතුමා දුය ෙැෙලා ගේ අවසාථාව ඔවුන්ට ලබා දීම  ැන. 

වි ාවවිෙයාල  ැන ෙථා ෙයන ගෙොට මුලින්ම කිව යුතුි , මීට 

ෙවසා ගෙෙෙට ෙලින් වි ාවවිෙයාලවලට .තු ත් වීගේ ාZ" අ යන් 
නිකුත් ෙ ා. 2025 වර්ෂ්ඨගත උසසා ගප  විභා යට ලක්ෂ්ඨ 3ක් 
පමේ ගපනී සිනවයා. ඒ ාZ" අ යන් අනුව, 255,550ක් -සියයට 

50ක්- පමේ පිරිසක් වි ාවවිෙයාල ්රග  ය සඳහා මූලිෙ සුදුසුෙේ 
සපුයනවා. ඊට ෙලින් අවුරුධීගධී වි ාවවිෙයාල ්රග  ය සඳහා 
249,572ක් සුදුසුෙේ ලබා  ත්තා. ඒ අනුව ගමවය වි ාවවිෙයාල 
වයේ ලබා  න්නා පිරිස 27,603ක් වනවා. එය පසු ගිය අවුරුධීෙට 

වඩා 2,208ෙ වැඩි වීමක්. ගනොමිගලා අධයාපනය ලබන 
වි ාවවිෙයාල ෙරුවන් සඳහා අධයාපන අි තිය රැෙ  ැනීම 
ගවනුගවන් ෙයන අය  වලදි, එක්සත් ජාතිෙ පක්ෂ්ඨය ෙවෙත් 

ිදිරිගයන්ම හිනවයා. ඒ සඳහා ලැබුණු වය්රසාෙයක් හැනවයට තමි  
අපි ගමය සලෙන්ගන්.  

උසසා අධයාපන ආයතන  ැන ෙථා ෙයන ගෙොට අෙ ුණඟ 

ගෙගනක් ෙථා ෙයන මාතිොවක්  ැන මමත් මුලින් ෙථා 

ෙයන්න බලාගපොගයොත්තු වනවා. ඒ ගප ධී ලිෙ වි ාවවිෙයාල 

 ැන. විග ේෂ්ඨගයන් SAITM ආයතනය  ැන. SAITM ආයතනය 

 ැන වැයදි මත ග ොඩක් අෙත් ්රො  වුේා. ඒ මතවලට .ුණේ 
ෙන් ගෙන ගෙොට මමත් SAITM ආයතනය  ැන මුලින්ම හිතුග , 

ා.ත්තටම ගේ ආයතනය අධයාපනය හරියට ලබා ගනොගෙන 

ආයතනයක් ගෙෝ?ා කියලා. ඒ සැෙය මට තිබුේා. නමුත්, මට 

ලැබුේා SAITM ආයතනයට .තු ත් ගවලා ින්න සිය දම 

 මි න්ගේ  - මි න් 900- ලිපිගලායන අධයයනය ෙ ාට පසාගසේ 

ෙැක්ො, ඒ අයගේ උසසා ගප  ්රතිලල. ආයතනය පටන්  න්න 

ගෙොට තත්ත්වය  ැන ගනොගවි  මම ෙථා ෙයන්ගන්. වත්මන් 
තත්ත්වය  ැන. මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, ඒ උසසා ගප  

්රතිලල අතගර් ජීව විෙයාව හොයා නැති එෙම  මගයක්වත් නැහැ. 

ඒ කියන්ගන්, ගමන්න ගේෙ තමි  SAITM ආයතනගත වත්මන් 

තත්ත්වය. SAITM ආයතනගත අරණතගත  ැට ද තිගබන්න .ති. 

අරණතගතදී අපිත් ෙැක්ො සුදුසුෙේ සපුයා නැති  මි න් 

ගෙගෙගනක්ෙ, තුන්ගෙගනක්ෙ හිනවයා. ඒ  මි න් ෙැන් SAITM 
ආයතනගත නැහැ. ෙැන් ින්ගන්, නියමිත සුදුසුෙේ තිගබන  මි . 

ගේ නියමිත සුදුසුෙේ කියන එගෙන් අවම ව ගයන් 

නිර්ේායෙයක් ව ගයන් උසසා ගප  විභා ය සමත්, ාS" 3ක් 

ලබාග න තිබිය යුතුි .  රු ලක්ෂ්ඨාමන් කිරි.ලාල .මතිතුමනි, 

ඔබතුමාට මතෙ .ති අපි පසු ගිය ෙවසෙ ෙැක්ො, එක්තයා 

රූපවාහිනී නාලිොවෙදී යජගත නවෙය නිලධාරින්ගේ සං මගත   

ගලාෙේවයගයක් වන නලින්ෙ ගහේයත් කියලා ගෙගනකුග න් 
.ුණවා, ඔබතුමාගේ GCE (A/L) ්රතිලල ගමොෙක්ෙ කියලා .සූ 

බව. මට මතෙි , එතුමා කි ග , ාGCE (A/L)  ්රතිලල මතෙ 

නැහැා කියලාි . මම ෙලින් වතාවෙත් පාර්ලිගේන්තුග  ගේ 

සේබන්ධගයන් ෙථා ෙ ා. GCE (A/L) ්රතිලල මතෙ නැහැ 

කියපු ගේ නවෙයවයයා  ැන ගලොකු සැෙයක් අපිට මතු ගවනවා. 

අපි එතුමා  ැන විසාතය ගහ වා. ගහොයන ගෙොට ෙැන න්න 

ලැබුේා, එතුමා අගපොස (සාමානය ගප ) සමත් ගවලා තිගබන්ගන් 
කුරුේෑ ල මලියගධීව විෙයාලගයන් කියා. ඒෙත් අපි හරියටම 

ෙන්ගන් නැහැ. අපිට ලැබුණු ආයංචිය අනුවි  අපි ගේ කියන්ගන්. 

අපි ගේ අයෝගයෝ ය ඒ ගෙොසාතය මහත්මයාට ගෙනවා. නමුත් එතුමා 

උසසා ගප  හොයලා තිගබන්ගන් බදුලාල දිසාත්රික්ෙගයන් කියලි  

ආයංචිය. ඒ අනුව එතුමාගේ ්රතිලල ාC" 2ි , ාS" 2ි  කියලා 

ෙැන න්න ලැබුේා. ෙමක් නැහැ. ාC" 2ි , ාS" 2ි  කියන්ගන්ත් 
්රතිලලයක්.  

වි ාවවිෙයාල නිර්ේායෙ අනුව ගේ ්රතිලලගයන් 

වි ාවවිෙයාලයට .තු ත් විය හැකිි . එතුමාට ඒ අි තිය 

තිගබනවා. ඒ වාගේම එතුමාට ඒ අි තිය නිර්භයව ්රො  ෙ  

හැකිි . මට මතෙි , අගේ තිගබන ක්රමග ෙය අනුව ඒ ෙවසාවල 

අපිත් එක්ෙ GCE O/L ෙයපු  මගයක් නුවයඑළිගයන් university 

ආ බව. ඒෙ ගෙගනකුගේ අි තිය. .ි  අි තිය  ැන කියන්න භය 
ගවන්ගන්? .ත්ත කියන්න භය ගවන්ගන් .ි ? එතුමාට ෙැන් 

වුේත් පුළුවන්, එතුමාට අමතෙ ගවච්  උසසා ගප  ්රතිලල මතක් 

ෙයලා කියන්න. නැත්නේ, ෙැන් අගේ යග  ගතොයතුරු 

ෙැන ැනීගේ පනතක් තිගබන නිසා එතුමා ගේ විභා  අංෙය හරි, 

National Identity Card number එෙ හරි අපිට දුන්ගනොත්, අපිට 

පුළුවන් විභා  ගෙපාර්තගේන්තුගවන් ඒ ගතොයතුරු ගහොයලා 

ිදිරිපත් ෙයන්න. මම ගේ ොයේයට ආග   SAITM ආයතනගත 
ින්න  මි න්ගේ ්රතිලල පිළිබඳව කියන්නි . මූලාසනාරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමනි, ගේ ආයතනගත  මි න් අතය ගලෝෙගයන්ම 

6වැනියා ගවච්   මගයකුත් ින්නවා.  ලංොගවන් ගනොගවි , 

ගලෝෙගයන්ම 6වැනියා. ඒ වාගේම ාA" 3  ත්ත  මි  යාශියක් 

ින්නවා.  

963 964 



පාර්ලිගේන්තුව 

මීට ෙලින්  රු  ේපිෙ යේවෙ .මතිතුමා ෙථා ෙ ා. මම 
හිතනවා, ගේෙ  ේපිෙ යේවෙ .මතිතුමාගේ ගප ධී ලිෙ මතය 
ගවන්න .ති කියලා. ගේෙ යජගත මතය ගනොවිය යුතුි . ගමොෙෙ, 

එවැනි  මි න් නැවත බලලා ගේ බඳවා  ැනීේ නවත්වන්න 
කියලා ගෙයක් අපිට ෙයන්න බැහැ. වි ාවවිෙයාලයෙ එගහම 
ගෙයක් ගෙොගහොමෙ ෙයන්ගන්? ගේ වි ාවවිෙයාලය පසු ගිය 

යජගයන් අනුමත ෙයලා තිගබනවා. පසු ගිය යජගයන් අනුමත 
ෙයපු වි ාවවිෙයාල ආයතනයක් -institute එෙක්- අපිට බැහැ 
නවත්වන්න.  

පසු ගිය යජගත වැරැධීෙක් තිගබනවා නේ, ඒ වැරැධීෙ හෙන 
එෙි  අපි ෙයන්ගන්.  උසසා අධයාපන  රු .මතිතුමනි, මම හිතන 

විකරයට ඒෙ තමි  අපි ෙ  යුත්ගත්. ඔබතුමා කි වා වාගේ අපි  
SAITM ආයතනය දි ටම පවත්වා  න්න නේ, Public-Private 
Partnership විකරයට, PPP model එෙක් විකරයට ගේෙ ගේ යග  

හරියාොයව සාථාපිත ෙ  යුතුි . හැබැි  මතෙ තියා න්න, අපි 
සිය ද ගෙනාම quality එෙ ගවනුගවන් ගපනී සිනවන බව. Quality 
education එෙ ගේ ආයතනගත නැත්නේ, අපි ඒෙ ලබා දිය යුතුි . 

ඒෙ තමි  අපි ගේ වන විට අධයයනය ෙයමින් ින්ගන්. අපි 
SAITM ආයතනගත ශිෂ්ඨයයන් හමුවුේා. ඒ ශිෂ්ඨයයන්ගේ 
ගෙම පියන් හමුවුේා. SAITM ආයතනය අධයාපනය හා මානව 

සේපත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශිෙ අන්ක්ෂ්ඨේ ොයෙ සභාවට අපි 
ෙැ  ගඳ වා. ඒ ග ොලාගලොත් එක්ෙ අපි ගේ  ැන ෙථා ෙ ා. අපි 
.ත්ත තත්ත්වය ෙැක්ො. ඒ නිසා ගේ  ැන හරියාොයව ෙැනුවත් වී 
ෙථා ෙ  යුතු ගවනවා. විග ේෂ්ඨගයන්ම ගේ යටට ගප ධී ලිෙ 

වි ාවවිෙයාල අව යි . ගහේතුව, අගේ Z-score එෙට අනුව 
වි ාවවිෙයාලයට වයේ ලබපු ශිෂ්ඨයයන්ග න් සියයට 28ි  
වි ාවවිෙයාලවලට .තු ත් ගවන්ගන්. එතගෙොට සියයට 82ෙ 

පිරිසක් එළිගත ින්ගන්. ගේ සියයට 82ට අපි ගමොෙක්ෙ 
ෙයන්ගන්? ඒ  මි  උසසා අධයාපන වයේ නැති අයෙ?  

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, ගමතැනි  ්ර ානය 

තිගබන්ගන්. ගේ ්ර ානය විසඳීම සඳහා ක්රමග ෙයක් අව යි . 
විග ේෂ්ඨගයන්ම .ති වී තිගබන නවෙය විෙයාල ්ර ානය ගෙස 
බැ දගවොත්, GMOA එගක් ින්න නවෙයවරුන්ග න් සියයට 

එෙෙ විතය නවෙයවරුන්ගේ කුහෙෙම නිසා තමි , අෙ ග ොඩාක් 
අයට නවෙය විත්තියට එන්න තිගබන ිඩ .හිරිලා තිගබන්ගන්. 
පසු ගිය වර්ෂ්ඨගත නවෙය පීධවලට .තු ත් වුගණ් 2,255ගෙගනක් 

විතයි . මට ෙැන න්න ලැබුණු ආොයයට අ දත් ්රතිලල අනුව 
තවත් 26ගෙගනක් වැඩි ගවලා තිගබනවා. ඒෙ ිතාමත් ගහොඳ 
තත්ත්වයක්. එතගෙොට ගේ යටට වර්ෂ්ඨයෙට නවෙයවරු ඕනෑ 
2,255ක් විතයෙ?  

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, අෙ වන විට ගේ ින්න 
නවෙයවරු පිළිබඳව ගෙොගහේවත් ෙත්ත නැහැ. අෙටත් .ුණගවොත් 
ගෙො  ඹ මහ ගයෝහගලා නවෙයවරු කී ගෙගනක් ින්නවාෙ කියලා, 

ොටවත් උත්තයයක් ගෙන්න බැහැ. .ත්ත ෙථාව ගේෙි . නවෙය 
නිලධාරින්ගේ සං මය පුළුවන් තයේ ඒ ග ොලාලන්ගේ අය 
එතැනට පුයවලා ගේ ෙත්ත හං ලාි  තිගබන්ගන්. ලංොග  ෙැනට 

ෙ  ව ගයන් ින්ගන් නවෙයවරු  27,000ක් විතයි . 27,000ක් 
කියලා  ේන් හැදුගවොත් ගේ යග  ජන හනගයන් 2,386 
ගෙගනකුට එෙ නවෙයවයයි  ින්ගන්. ගේ නවෙයවරුන්  ේන 

්රමාේවත්ෙ?  ඒ වාගේම, අපි ගලෝෙගත අගනක් යටවලා දිහා 
බලමු. ලිතුග නියාව වාගේ යටෙ ජන හනගයන් 2,000ෙට 
නවෙයවරුන් 4 ගෙගනකු ින්නවා. ලැ වියාග  ජන හනගයන් 
2,000ෙට නවෙයවරුන් 4.6ක් ින්නවා, රුසියාග  

ජන හනගයන් 2,000ෙට නවෙයවරුන් 4.2ක් ින්නවා, 
ෙසෙසාතානගත ජන හනගයන් 2,000ෙට නවෙයවරුන් 3.4ක් 

ින්නවා, ඊරායලගත ජන හනගයන් 2,000ෙට නවෙයවරුන් 

3.2ක් ින්නවා. ඒ වාගේම ග්රීසිගත ජන හනගයන් 2,000ෙට 
නවෙයවරුන් 3.4ක් ින්නවා. ්රං ගත ජන හනගයන් 2,000ෙට 
නවෙයවරුන් 3.2ක් ින්නවා. කියුබාග  ජන හනගයන් 
2,000ෙට නවෙයවරුන් 3.6ක් ින්නවා. බලාගේරියාග  

ජන හනගයන් 2,000ෙට නවෙයවරුන් 3.2ක් ින්නවා. Czech 
Republicවල ජන හනගයන් 2,000ෙට නවෙයවරුන් 3.6ක් 
ින්නවා.  

 රු ලක්ෂ්ඨාමන් කිරි.ලාල .මතිතුමනි, අගේ ආර්ථිෙයට 
සමාන යටවල ජන හනගයන් 2,000ෙට නවෙයවරුන් 3 
ගෙගනකු ින්නවා. ඒ කියන්ගන් ජන හනගයන් 300ෙට එෙ 

නවෙයවයගයක් ින්නවා. අපිත් ගේ  ේනට නවෙයවරුන් 
හෙන්ගන් නැධීෙ? ගේ 27,000 තියාග නම ින්නවාෙ? 

ඔබ ෙන්නවාෙ අෙ වන විට ලංොග  ගයෝහලා 37ක් වැහිලා 

තිගබන බව. ගේෙ කියන්ගන් ගස යය .මතිවයයා. වැහිලා 
තිගබන ගයෝහලා 37  ැන ෙථා ෙයන්ගන් නැධීෙ? .ි  අපි 
වහග න ින්ගන්? අය ගයෝහලා 2,255 විතයමෙ තිගබන්නට ඕනෑ? 

ඒ වාගේම අෙ නවෙයවරුන් ෙණ්ඩායම එෙතු ගවලා ින්න 
්රගධී ය දිහා බලමු. ගෙො ඹ ්රගධී ගතම ගප ධී ලිෙ ගයෝහලා 

22ක් පමේ තිගබනවා. ගේ ගයෝහලාවල .ඳන්  ේන 4,500ක් 
පමේ ගවනවා. ඒ අනුව දින  ේනත් සමඟ බැ දවාම මසෙට 
මුෙලා ග වන ගන්වාසිෙ ගයෝගීන්  ේන 235,000ක් ගවනවා. 

විග ේෂ්ඨා නවෙයවරුන් 2,000ක් පමේ ගේ ්රගධී ය තු  ඒෙයාය  
ගවලා ින්නවා. අනුයාධපුයගයන්, පුත්තලමින්, ගමොනයා ල 
වාගේ ප ාත්වලින් උගධී පාන්ෙය ගේ විග ේෂ්ඨා නවෙයවරුන් 
channel ෙය  න්නට ගයෝගීන් එනවා. ගේ ක්රමය ගවනසා ෙ  

යුතුි . අය වැහිලා ගිය ගයෝහලා 37 සඳහාත් අපි ගෙොසාතයවරුන් 
නිර්මාේය ෙ  යුතුි . මම හිතනවා, අපිට ගේ සඳහා වැඩිපුය 
නවෙය විෙයාල අව යි  කියලා.  

අපි ගලෝෙගත තිගබන නවෙය විෙයාල  ැන බලමු.  නවෙය 
විෙයාල ින්දියාග  229ක් තිගබනවා, .ගමරිොග  247ක් 
තිගබනවා, චීනගත 230ක් තිගබනවා, බ්රසීලගත 84ක් තිගබනවා, 
ජපානගත 80ක් තිගබනවා, ගමක්සිගෙෝග  65ක් තිගබනවා, 
රුසියාග  60ක් තිගබනවා, අපි වාගේ ගෙගුේයක් පමේ ින්න 

ෙකුණු ගෙොරියාග  52ක් තිගබනවා. ඒ වාගේම, ියානගත 48ක් 
තිගබනවා, පාකිසාතානගත 34ක් තිගබනවා, පිලිපීනගත 34ක් 
තිගබනවා. ගේ ආදී ව ගයන් නවෙය විෙයාල තිගබනවා. නමුත් 

ගප ධී ලිෙ නවෙය පීධ ගෙෙත් .තු ත්ව අගේ යග  තිගබන්ගන් 
20ි . අපි වි ාවාස ෙයනවා අඩුම තයමින් 24ක්වත්,-ෙකුණු 
ගෙොරියාග  වාගේ භා යක්වත්- අගේ යටට නවෙය විෙයාල 

අව යි  කියලා. 

යජගත සිය දම නවෙය පීධවල පීධාකරපතිවරු .තුළු සිය ද 
ගෙනා සමඟ යජගත නවෙය පීධවල තිගබන ්ර ාන  ැන අපි 

පාර්ලිගේන්තුග  ආංශිෙ අන්ක්ෂ්ඨේ ොයෙ සභාග දී ෙථා ෙ ා. 
එතැනදී අපි ෙැක්ො සමහය නවෙය පීධවල තිගබන ්ර ාන. 
විග ේෂ්ඨගයන්ම නැ ගඟනහිය වි ාවවිෙයාලගත ින්න සේූරර්ේ 
ආ ාර්ය මණ්ඩලය 27ෙ වාගේ ්රමාේයක්. ඒ  ratio එෙ අනුව 

 මි න් 23 ගෙගනකුට එෙ ආ ාර්යවයයි . ගේ යාගෙනිය 
වි ාවවිෙයාලගත නවෙය පීධගත ආ ාර්ය මණ්ඩලය 220ක් 
ින්නවා. ගේගක් ratio එෙ  මි  9 ගෙගනකුට එෙ 

ආ ාර්යවයගයක් ගවනවා. ගෙො ඹ වි ාවවිෙයාලගත නවෙය 
පීධගත ආ ාර්යවරුන් 226ක් ින්නවා. Ratio එෙ  මි න් 
9.5ෙට එෙ ආ ාර්යවයයාි . ඒ වාගේම යජයට වි ාවවිෙයාලගත 

නවෙය පීධගත තත්ත්වය දිහා බැ දගවොත් නියමිත ්රමාේගයන් 
සියයට 40ි  ආ ාර්යවරුන් ින්ගන්. ගේෙ තමි  ්ර ානය 

965 966 

[ රු (මහා ාර්ය) ආශු මායසිංහ මහතා] 
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වන්ගන්. හිටපු අධයාපන .මති  රු බන්දුල ගුේවර්ධන 

මැතිතුමාට සහ  රු ග හාන් ගසේමසිංහ මන්ත්රීතුමාට මම .ත්තටම 
සාතුතිවන්ත ගවනවා, විපක්ෂ්ඨගත හිනවයත් ගහොඳ ගයෝජනාවක් 
ග නැලාලා ගේ ්ර ාන පිළිබඳව ෙථා කිරීම  ැන. ගමතුමන්ලා 
ගබොගහොම ගහොඳ ගයෝජනා ිදිරිපත් ෙ ා. අපි ගබොගහොම 

සාෙයගයන් එවැනි ගයෝජනා පිළි න්නවා. අපි විග ේෂ්ඨගයන් යජයට 
වි ාවවිෙයාලගත සහ නැ ගඟනහිය වි ාවවිෙයාලගත නවෙය පීධවලට 
විග ේෂ්ඨ අවධානයක් ගයොමු ෙ  යුතු ගවනවා. අපිට නැ ගඟනහිය 

වි ාවවිෙයාලය  ැන ිලා් ේ කිහිපයකුත් ලැබුේා. ඒ ිලා් ේවල 
තිගබන්ගන්, ගේ නවෙය පීධ සඳහා ආ ාර්යවරුන් හැනවයට 
විග ේෂ්ඨා නවෙයවරුන් ගතෝයාග න තිගබන බවි . නමුත් ඒ අයව 

release ෙයන්ගන් නැති ්ර ාන තිගබනවා. ගේ ආදී ව ගයන් අපිට 
ිතාම සයල ්ර ාන කිහිපයක් තිගබනවා. අපිට එවැනි ්ර ාන විසඳා 
 ැනීමට ගස යය .මතිතුමා මැදිහත් ගවනවා නේ ගහොඳි . එගහම 

වුගේොත්, අපට නැ ගඟනහිය වි ාවවිෙයාලගයත්, යජයට 
වි ාවවිෙයාලගයත් තිගබන ්ර ානය විසඳා  න්න පුළුවන් වනවා.  

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, මට ගේ අවසාථාග දී  ගේ 
ොයේයත් මතක් ෙයන්න ඕනෑ. ගෙො ඹ වි ාවවිෙයාලගත නවෙය 

පීධගත -Medical Faculty එගක් -  Dean ිතාමත් ගහොඳ 
ගයෝජනාවක් ෙ ා. විග ේෂ්ඨගයන්ම එවැනි ගයෝජනා අ ය ෙයන්න 
ඕනෑ. ගෙො ඹ වි ාවවිෙයාලගත නවෙය පීධය කියන්ගන්, 

ගලෝෙගත ්රධාන ගපග ේ තිගබන Medical Faculty එෙක්. 

ගේයාගෙණිගත  නවෙය පීධයත් ඒ වාගේි . ගමොෙෙ, ගෙො ඹ 
වි ාවවිෙයාලගයන් නවෙය උපාකරය ලබා  න්න විගධීය ය 

සිසුන්ග න් -foreign studentsලාග න්- ගලොකු ිලා් මක් 
තිගබනවා. එතුමිය අපට ගයෝජනා ෙ ා, ගෙො ඹ වි ාවවිෙයාලගත 
ගවනම අං යක්, International Medical School එෙක් හෙන්න. 

උොහයේයක් හැනවයට කියනවා නේ,  ාUniversity of Colombo, 
International School of Medicine"  කියලා එෙක් අපට හෙන්න 
පුළුවන්. ඒ හයහා foreign studentsලා 200ෙට මුෙලා ග වලා  

ිග න  න්න අවසාථාව හෙනවා වාගේම, තව local  මි  200 
ගෙගනකුට ගනොමිගලා අධයාපනය ලබා දිය හැකිි . ගමවැනි 
ගයෝජනා ආවා. ගේවා ගබොගහොම සාධණීය, සාධායේ ගයෝජනා. 

අපට එවැනි අං යක් Peradeniya Medical Faculty එගෙත් 
හෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ෙම අපි ගයෝජනා ෙයලා තිගබන,  රු 
උසසා අධයාපන .මතිතුමා පවා ෙථා ෙයන, වි ාවවිෙයාලවලට 
සාවාන්නත්වය ගේ හයහා ලැබිය යුතුි .  

අපි වි ාවවිෙයාලවල ranking  ැන ෙථා ෙයනවා. ෙැන් කිහිප 
ගෙගනක්ම ඒ  ැන ෙථා ෙ ා. ගලෝෙගත ප මු ගපග ේ 
වි ාවවිෙයාල 20ම තිගබන්ගන් යුගයෝපා යටවල. හැබැි , ගේ 

වි ාවවිෙයාල 20ම Public-Private Partnerships එගහම නැත්නේ 
private universities. ගේ ගප ධී ලිෙ වි ාවවිෙයාල Public-
Private Partnership එගහමත් නැත්නේ සමූහ මඟින් පාලනය වන 

වි ාවවිෙයාල ිදිරියට ආග  .ි ? ඒ, එම වි ාවවිෙයාලවල .ති ගේ 
සාවාන්නත්වය නිසාි . ගේ අවසාථාග දී උසසා අධයාපන 
අමාතයාං ගත ගලාෙේතුමා සහ උසසා අධයාපන අමාතයාං ගත 

නිලධාරින් ගමතැන නිලධාරි කුනවගත ින්නවා. අපි ඔවුන්ව විවිධ 
ෙමිටුවලදී හමුවුේා. 

අගේ වි ාවවිෙයාල පධීධතියට තවත් ්ර ානයක් තිගබනවා. ඒ 

තමි , අ දගතන් පාධමාලා පටන්   න්නා විට, Management 
Services Department -MSD- එගෙන් cadre approval එෙක් 
 න්න තිගබන අමාරුව. ගමොෙෙ,  ඒ ග ොලාලන්ට අගේ තිගබන 
ගමම ක්රමග ෙය සමහය ගවලාවට ගත්ගයන්ගන් නැහැ. අපි ඊගත-

ගපගර්ො ගස න්ෙර්ය වි ාවවිෙයාලයත් එක්ෙ ෙථා ෙ ා. 
ගස න්ෙර්ය වි ාවවිෙයාලගත  ඩිජිටලා සිනමාෙයේය  ැන උපාකර 
පාධමාලාවක් අ දගතන් ගයෝජනා වුේා. ිතාමත් ගහොඳි . ගේ 

යටට එවැනි අ දත් පාධමාලාවන් අව යි . ඩිජිටලා සිනමාෙයේය 

 ැන පාධමාලාව ආයේභ ෙයන්න අව යි . නමුත්, cadre 

approve ෙයන Management Services Department එෙ 
හිතන්ගන්, ාතවම පාධමාලා ආයේභ ෙයන්න බැහැ. ගමොෙෙ, 
approve ෙයන්න තව ෙලා යනවා. ඒ නිසා වි ාවවිෙයාල පාධමාලා 
පටන්  න්න approve ෙයනගතක් ින්නා කියලාි . ගේ සංෙලාප 

ගවනසා විය යුතුි . අපි ගේ යාජය පධීධතිය තු  තිගබන සමහය 
නීති රීති එක්ෙ ක්රියා ෙයධීදී සමහය විට  ොලයක්  ත ගවනවා 
.ති. එගහමනේ, වි ාවවිෙයාල සාවාන්න ෙ  යුතුි .  අෙ, ගලෝෙගත 

පවතින වි ාවවිෙයාල එගහමි   මන් ෙයන්ගන්. වි ාවවිෙයාල 
සාවාන්න වුගේොත් පමේි  එම වි ාවවිෙයාලවලට හැකි වන්ගන්, 
තමන්ම උපයා ග න තමන්ටම වියෙේ ෙයන්නට. එගහම 

ෙග ොත් ගමම වි ාවවිෙයාල පධීධතිය ිහ  සාථානයෙට ග න 
යන්න අපට පුළුවන් වනවා. එතගෙොට, ගලෝෙගත අගනක් 
වි ාවවිෙයාල පධීධති සමඟ යේ තය ොරී තත්ත්වයෙට පත් 

ගවනවා. ගමි න් කියන්ගන්, ෙැනට ලබා ගෙන ගනොමිගලා 
අධයාපනය නවත්වන්න කියලා ගනොගවි . වැරැදි අර්ථ 
නිරූපේයක් ෙය  න්න එපා. ෙැනට ලබා ගෙන ගනොමිගලා 
අධයාපනය, වි ාවවිෙයාල ගේ සියලාල අපි රැෙ  ත යුතුි . අප 

සිය ද ගෙනාම ගනොමිගලා අධයාපනය තුළින් බිහි වුණු අය. හැබැි , 
ගනොමිගලා අධයාපනයි , නිෙහසා අධයාපනයි  කියන්ගන් ගෙෙක්. 
වි ාවවිෙයාල තු  නිෙහසා අධයාපනය .ති ෙ  යුතුි   නිෙහසා 

පාධමාලා .ති ෙ  යුතුි .  

ගස න්ෙර්ය වි ාවවිෙයාලගත ගයෝජනා ෙයන ඩිජිටලා 
සිනමාෙයේ පාධමාලාව  delay ගවන්ගන් .ි ?  එම පාධමාලාව 
පටන්  න්න ඒ අයට අවසාථාව ලබා ගෙන්න ඕනෑ. ෙැන්, 
වි ාවවිෙයාල වයේ ලබන ශිෂ්ඨයයන්ට වඩා ඩිජිටලා සිනමාෙයේය 

ිග න  න්න වි ාල ශිෂ්ඨයයන් පිරිසක් ින්නවා. ඒ අනුව, ගමම 
ඩිජිටලා සිනමාෙයේය ිග න  න්න අව යතාව .ති ගවලා  
තිගබන්ගන්, සිනමාෙයේය තු  ින්න ෙැමැති පිරිසෙට. 

එගහමනේ, ගමවැනි අයට පාධමාලා හෙන්ගන් ගෙොගහොමෙ? ඒ 
සඳහා  වි ාවවිෙයාලවලට සාවාන්නත්වය ලබා දිය යුතුි . ඒ 
වි ාවවිෙයාල තනියම හිතලා, තනියම පාධමාලා හෙලා උපයා 

 න්නා ආොයම වි ාවවිෙයාල දියුණු ෙයන්න ගයොො  ත්ගතොත්,   
වි ාවවිෙයාලවල තත්ත්වය තවත් ිදිරියට ග න යන්න අපට 
පුළුවන් ගවි  කියා මම හිතනවා.  

ගමවැනි අ දත් අ දත් ගධීවලා අපි හිතන්න ඕනෑ. ඒ වාගේම, 
ගේ යටෙට ගප ධී ලිෙ වි ාවවිෙයාලත් පැහැදිලිවම අව යි .  

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, මා නැවත එන්නේ, අප 
SAITM එගක් ්ර ානයට විසඳුම ලබා දිය යුත්ගත් ගෙොගහොමෙ 
කියන ොයේයට. අපි හිතනවා, SAITM එගක් ්ර ානයට විසඳුම 

ලබා දිය යුත්ගත් Public-Private Partnership model එෙකින්ය 
කියා. SAITM එගක් ්ර ානය තිගබන්ගන් සායනිෙ පුුණණුගවහි 
නේ -clinical training එගක් නේ- සායනිෙ පුුණණුව නියමිත 

්රමිතියට අනුව ලබා දුන්ගනොත් අපට පුළුවන්, ඒ ්රමිතිය හො 
ගෙන්න. Medical Council එෙ පැහැදිලිවම කියනවා, ාසායනිෙ 
පුුණණුව හරියාොයව ගෙනවා නේ, එහි තත්ත්වය හො ගෙනවා නේ 
අපට ගමහි ්ර ානයක් නැහැා කියා. 

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, අපට ෙයන්න තිගබන ගහොඳම 
ගධී තමි  යජය යේ ගෙොටසක් අයග න ගප ධී ලිෙ හා යජගත 
ආයතනයක් විකරයට ඒ ගයෝහල පවත්වාග න යමින් ගේ අවසාථාව 

අපට සාො  ැනීම. ගයෝහගලා ගසේවාව ගනොමිගලා ලබා  ැනීමට එන 
ගයෝගින් ගවනුගවන් ගවනම section එෙක් හෙන්න, ඒත් එක්ෙම 
professorial wards ආදි ඒවා හො ගෙන්න පුළුවන්, SAITM එෙට 

තියා  න්න. ඒවාගත අි තිය සියයට 50: 50 ෙ, එගහමත් නැත්නේ 
ගවනත් ්රමාේයකින්ෙ කියන එෙ  ැන පසුව ෙථා ෙයන්න අපට 
පුළුවන්. අපි එවැනි තැනෙ ිඳග න ගේ  ැන ෙලාපනා ෙ  

යුතුි .  
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පාර්ලිගේන්තුව 

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, පාධ්   ේපිෙ යේවෙ 
අමාතයතුමා කි වා, ාඑයට  මි  .තු ත් ෙයන එෙ වහාම නතය 
ෙ  යුතුි ා කියා. මා නැවතත් කියනවා, ඒ ෙථාව වැරැදිි  කියා. 

එගහම ගෙොගහොමෙ කියන්ගන්? යජයක් හැනවයට කියන්ගන් 
ගෙොගහොමෙ, ා මි න් .තු ත් ෙයන එෙ වහාම නවත්වන්නා 
කියා. එගහම ්රතිපත්තිමය රණයේ  න්න අපට බැහැ. ගමොෙෙ, එය 

පසු ගිය යජය ගහෝ අනුමත ෙයපු උසසා අධයාපන ආයතනයක්.  

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, අප මතෙ තබා ත යුතු තවත් 
ොයේයක් තිගබනවා. අපි පසු ගිය ෙවසාවල ෙැක්ො, උසසා 
අධයාපන ආයතන අනුමත කිරීගේ ්ර ානත් තිගබන බව. පසු ගිය 
ෙවසාවල  gazette එෙක් ආවා, KAATSU නේ වූ ආයතනගත 

උපාකර පාධමාලා අනුමත ෙයන්න. ඒ KAATSU කියන ආයතනය 
ග න බැ දවාම, එහිත් තිගබන්ගන් Bachelor of Science 
Honours Medical Science, Psychology, Human Resources, 

Marketing, Accounting ආදියි . අවධානය ගයොමු ෙ  යුතු 
වැෙ ත් ෙරුේක් එතැන තිගබනවා. ගෙොගහොමෙ ඒ ගධීවලා ෙග ේ 
කියන එෙ අපි පැහැදිලිව ගසොයා බැලිය යුතුි , මූලාසනාරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමනි.  රු උසසා අධයාපන අමාතයතුමනි, ඒ වි ාවවිෙයාල 
ආයතනගත උපාකර පාධමාලා උසසා අධයාපන අමාතයාං ය විසින් 
අනුමත ෙයනු ලබන්ගන් 2025 ජනවාරි 07වන ොි . 2025 ජනවාරි 

07වන ො කියන්ගන්, ජනාකරපතිවයේයට දිනෙට ෙලිනුි . මා 
බැ දවා KAATSU කියන ආයතනගත ින්ගන් ෙවුෙ කියා. එහි 
පාලෙ සභාග  -University Court එගක්- Chairman හැනවයට 
ින්ගන්, හිටපු ජනාකරපතිවයයාගේ ගලාෙේ ලලිත් වීයතුං  

මහත්මයාි . එගහම නේ, ඒ ආොයයට ෙඩි මුඩිගත ගප ධී ලිෙ 
වි ාවවිෙයාල අනුමත කිරීම ෙැඩි ්ර ානයක්. ගේ සේබන්ධව නිවැරැදි 
නියාමනයක් ගේ යටට අව යි . නිවැරැදි නියාමනයක් තිබුගේොත් 

විතයි , ගලෝෙගත තය ොරිත්වගයන් ිහ  තැනෙ තිගබන 
්රධාන ගපග ේ වි ාවවිෙයාල ලංොවට එන්ගන්. එගහම නැති 
වුගේොත් ගවන්ගන්, ගධී පාලන අව යතා නිසා 

ජනාකරපතිවයේයට ෙලින් ෙවගසේ  'ටක්'   ාලා approval එෙ  ත් 
ඒවා වාගේ වි ාවවිෙයාල ආගවොත් ගේ ්ර ානය විසඳන්න බැහැ. 
එගහම වුගේොත් ඒෙ වැරැදිි . අපි ඒ  ැන ගසොයා බැලිය යුතුි . 

නමුත් යාජය ්රතිපත්ති ගවනසා ෙයන්න අපට බැහැ. යේ යජයකින් 
එවැන්නක් අනුමත ෙ ා නේ අගේ යජයට බැහැ, ඒෙ නවත්වන්න. 
යජයක්  ැස  එෙක් නිකුත් ෙයලා පාර්ලිගේන්තුග  අනුමත 

ෙයවා  ත්තා නේ, එය ක්රියාත්මෙ ෙයග න යන්න අපි - ගේ යජය
- බැඳී සිනවනවා. ගමන්න ගේ වාගේ ොයේා  ැන අපි ගබොගහොම 
සාවධානව ගසොයා බැලිය යුතුි . ඒ සඳහා පැහැදිලි ්රතිපත්තියක්, 
නියාමනයක් අව ය වනවා.  

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, බන්දුල ගුේවර්ධන මන්ත්රීතුමා 
ගයෝජනා ෙ ා, ගත්රීේ ොයෙ සභාවකින් ගමය ෙ  යුතුි  කියා. 
ෙැනටමත් ආංශිෙ අන්ක්ෂ්ඨේ ොයෙ සභා හයහා ගමය සිදු වනවා. 

අධයාපනය හා මානව සේපත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශිෙ 
අන්ක්ෂ්ඨේ ොයෙ සභාව යටගත්, උසසා අධයාපනය සඳහා වූ 
අනුොයෙ සභාවක් තිගබනවා. උසසා අධයාපන අමාතයාං ය 

විසින් අනුමත ෙයන ලෙ ගප ධී ලිෙ උසසා අධයාපන ආයතන 
සියලාල ෙැඳවා අප ගේ සේබන්ධගයන් ෙැනටමත් සාෙච්ඡා ෙය 
තිගබනවා. එහිදී අපි ඒ අයගේ ්ර ාන  ැනත් ෙථා ෙ ා. ඒ වාගේම 

පසු ගිය ෙවසාවල නවෙය, ගස න්ෙර්ය ආදි පීධ සමඟත් අපි ෙථා 
ෙ ා. ගේ වන විට උසසා අධයාපන අමාතයාං යත් ගප ධී ලිෙ 
උසසා අධයාපන ආයතන නියාමනය ෙයන්ගන් ගෙොගහොමෙ කියන 
එෙ  ැන ප මුවන draft එෙ ගවනුගවන් ෙථා ෙයනවා. ඒවාගයහි 

හරියාොය නියාමනයක් ගේ යටට අව යි . එගහම වුගේොත් 
විතයි , තය ොරිත්වගයන් වැඩි උසසා අධයාපන ආයතන 
ලංොවට එන්ගන්.  රු උසසා අධයාපන .මතිතුමා ගේ සඳහා ෙැඩි 

මහන්සියක් ෙයන බව අප ෙන්නවා. අගේ යජගත ්රතිපත්තිය 

හැනවයට ගලෝෙගත තිගබන ්රධාන වි ාවවිෙයාලවලට අගේ යටට 
එන්නය කියා අපි ආයාධනා ෙයනවා.  

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, මම අවුරුදු ෙහයක් විතය 
ජපානගත වි ාවවිෙයාලයෙ මහා ාර්යවයගයකු ව ගයන් ෙටයුතු 

ෙ ා. මම ෙැක්ො, ලංොගවන් යන අගේ ෙරුවන් තමි  එම 
වි ාවවිෙයාලවලදී ප මුවැනි තැන ලබා  න්ගන්. අගේ 
වි ාවවිෙයාලවල ින්නා ෙරුවන්ගේ ෙැනුම ගලෝෙගත ිහ ම 

තැනෙ, ිහ ම ්රමිතියෙ තිගබනවා. ඒ නිසා ඔවුන්ට ගමවැනි 
අවසාථා වැඩි වැඩිගයන් ලබා දිය යුතුි . ඒ සඳහා ෙැන් වයඹ 
වි ාවවිෙයාලයට අ දතින් නවෙය පීධයක් හැගෙනවා  ගමොයටුව 

වි ාවවිෙයාලයටත් අ දතින් නවෙය පීධයක් ගයෝජනා ෙයනවා. 
ඊ ඟට, සබය මුව වි ාවවිෙයාලයටත් නවෙය පීධයක් ගයෝජනා 
ෙය තිගබනවා. ඒ සඳහා ිඩමකුත් බලා තිගබනවා. ගේ විකරයට 

යාජය වි ාවවිෙයාල පධීධතිය තු  තිගබන වි ාවවිෙයාලවලින් 
නවෙය පීධ නැති තැන්වලට නවෙය පීධත්, ිංජිගන්රු පීධ නැති 
තැන්වලට ිංජිගන්රු පීධත් ලබා දිය යුතුි . එගසේ ලබා දීම තුළින් 
තමි      වි ාවවිෙයාලයෙට .තු ත්වීමට වයේ ගනොමැතිව අතයමං 

වන සියයට අසූගෙෙක් පමේ වන පිරිසෙට වැඩි වැඩිගයන් 
අවසාථාව -වයේ- ලැගබන්ගන්.  

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, හැබැි , යාජය මැදිහත්වීම 

තුළින් විතයක් ගේ ්ර ාන විසඳා  න්නා බැහැ. එගහම නේ 
ගප ධී ලිෙ වි ාවවිෙයාල සඳහා ආයතන ලබාදීම සඳහා යේ 
උනන්දු කිරීමක්, ්රමුයතාවක් ලබා දිය යුතුි . [බාධා කිරීමක්] 

ින්න, මම එතැනට එන්නේ. ආ ාර්යවරුන් ගසොයා  න්නා එෙට 
ගහොඳ විසඳුමක් තිගබනවා,  රු මන්ත්රීතුමනි. ගමම ආ ාර්යවරුන් 
ගසොයා  න්නා ොයේයට මමත් මැදිහත් ගවලා සිනවනවා. අපි 

ජපානගත වි ාවවිෙයාල ෙහහතෙ සංසෙයක් එක්ෙ වි ාවවිෙයාලයක් 
ආයේභ කිරීමට ෙටයුතු ෙයනවා. අපිට ඒ සඳහා Cabinet 
approval එෙත් ලැී  තිගබනවා. ජපානගත වි ාවවිෙයාල සංසෙයක් 

එක්ෙ ාAsian Institute of Science and Technology" කියා 
වි ාවවිෙයාලයක් අපි ආයේභ ෙයනවා. .ත්තටම අපි අරණතය 
 ත්ගතොත්, AIT එෙ ලංොවට ලැගබන්නි  නියමිතව තිබුගණ්. 
නමුත් ඒ ග ලාග   ත් රණයේ නිසා ඒෙ ලංොවට ලැබුගණ් 

නැහැ. ගලෝෙගත ්රමුයතාවක් තිගබන ගමවැනි වි ාවවිෙයාලත් 
එක්ෙ අපි වි ාවවිෙයාල පටන්  න්නා ගෙොට, ආ ාර්ය 
උපාකරධාරින් වි ාල ්රමාේයක් බිහි ෙයන්න පුළුවන්. 

උොහයේයක් හැනවයට  ත්ගතොත්, ජපානගත වි ාවවිෙයාල සංසෙය 
එක්ෙ එෙතු ගවලා අපි අෙ වනවිට ආ ාර්ය උපාකරධාරින් 
හැත්තෑතුන්ගෙගනකු බිහි ෙයමින් ින්නවා. එය 2022 වර්ෂ්ඨගත 

සිට පටන්  ත් project එෙක්. [බාධා කිරීමක්] ජපානගත 
ආ ාර්යවරුන් තුගනන් එෙක් එනවා. 

      
ගු බිෙල් ය කනායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ජපන් ජාතිෙයන්ෙ? 

 
ගු (ෙහාචාර්ය) ආශු ොයසිෝහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඔ , ජපන් ජාතිෙයන්. ගමවැනි වි ාවවිෙයාල ගලෝෙගත 

හැදුවා  මැගලාසියාග  හැදුවා  ඊජිේතුග  හැදුවා. ඔවුන්ට වැටුේ 
ලබා ගෙන්ගන් ජපානගයන්. ගේෙ තමි  ගේ ගවනස. වි ාවවිෙයාල 
සංසෙගයන් තමි  වැටුේ ලබා ගෙන්ගන්. වි ාවවිෙයාල ෙහහත 

හයහා අගේ වි ාවවිෙයාලගත ි ැන්වීමට ආ ාර්යවරුන් එවනවා. 
එගහම සහගයෝ ය ලබා ගෙන යටවලා ගලෝෙගත තිගබනවා. 
ජපානය එගහම යටක්. මමත් ඒ projects ගෙගක්ම සිනවයා. මට 

969 970 

[ රු (මහා ාර්ය) ආශු මායසිංහ මහතා] 
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මතෙි , Malaysia-Japan International Institute of Technology 

- MJIIT - කියා එෙක් හැදුවා. ඊ ඟට, Egypt-Japan University 
of Science and Technology - EJUST - කියා ඊජිේතුග  එෙක් 
හැදුවා. ගේ ගෙෙටම ජපානගත මහා ාර්යවරුන් ගිහිලාලා 
උ න්වනවා. අපි ගේ වාගේ අවසාථා පුළුලා ෙග ොත් තමි  

ගලෝෙගත තිගබන ෙැනුමත් අපට එන්ගන්.  

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, ාගම ා ගපොලිසාා සංවර්ධන 
වැඩ පිළිගව  යටගත් ගෙො ඹ, මා ලගබ් ්රගධී ගත Science City 

එෙක් ආයේභ කිරීම  ැන අපි ෙථා ෙයනවා. ඒ වාගේම  රු උසසා 
අධයාපන .මතිතුමාගේ මූලිෙත්වගයන් අපට නුවය ්රගධී ගතත් 
Kandy Science City එෙක් හෙන්න පුළුවන් කියා මම ගයෝජනා 

ෙයනවා. ගේයාගෙණිය ආරිතව වි ාවවිෙයාල පර්ගතෂ්ඨේ ආයතන 
ග ොඩාක් තිගබනවා. ගේයාගෙණිය, කුණ්ඩසාගලා හා පාතදුේබය 
වාගේ මැතිවයේ ගෙො ධාස නවෙක් සේබන්ධ ෙයග න, ඒවාගත 

තිගබන සේපත් නවෙ ලබා  ත්ගතොත් Kandy Science City එෙක් 
පටන්  න්න අපට හැකියාවක් ලැගබනවා. ගේ සඳහා යජගත 
වි ාවවිෙයාල වාගේම ගප ධී ලිෙ වි ාවවිෙයාලත් සේබන්ධ ෙය 
 න්න අපට පුළුවන්. ගලෝෙගත අගනක් යටවල තිගබන 

වි ාවවිෙයාලවලටත් ආයාධනා ෙ  හැකි ගවනවා. විග ේෂ්ඨගයන්ම 
ජපානගත වි ාවවිෙයාල සංසෙය වාගේ ගලෝෙගත ගේ සඳහා 
ෙැමැත්තක් තිගබන වි ාවවිෙයාල සමඟ ඒොබධීධ ගවලා Public-

Private Partnership modelsවලට යන්න අපට පුළුවන්ෙම 
ලැගබනවා.  

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, උොහයේයක් ව ගයන් 

 ත්ගතොත් ෙැනට ලංොග  teaching hospitals හැනවයට convert 
ෙයන්න පුළුවන් hospitals 45ක් තිගබනවා. ගේ ගයෝහලා 45 
teaching hospitals විකරයට convert ෙයන්න අපිට පුළුවන් 

වුගේොත්, නවෙය පීධ සිසුන්ට වැඩි වැඩිගයන් අවසාථාව ලබා 
ගෙන්නත් අපට හැකියාව ලැගබනවා. ඒ වාගේම රුුණේ 
වි ාවවිෙයාලගයන් තව ගයෝජනාවක් .විලාලා ති බුේා,  මි න් 

සඳහා වන teaching hospital එෙක් හෙන්න කියලා.  මි න් 
සඳහා වන teaching hospital එෙක් හැදීම තුළින් නවෙය සිසුන්ට 
තව තවත් අවසාථාව ලබා ගෙන්න පුළුවන්. ගේ ආදී ව ගයන් අගේ 
ආණ්ඩුව උසසා අධයාපන ෙටයුතුවල පැහැදිලි ගවනසක් ෙයන්න, 

පැහැදිලි ්රතිපත්තියක් .තුව පැහැදිලි ෙැක්මකින් යුතුව ෙටයුතු 
ෙයනවා. අෙ අපි අනුමත ෙයන ගේ පනත් ගෙටුේපත මඟින් අගේ 
ශිෂ්ඨයයන් වැඩි ්රමාේයෙට වි ාවවිෙයාල වයේ ලැගබනවා.  

අවසාන ව ගයන් තව එක් ොයේයක් මතක් ෙයන්න ඕනෑ. 
අගේ වි ාවවිෙයාල සාවාන්න වුගේොත් ඒ වි ාවවිෙයාලවලට 
හැකියාවක් ලැගබනවා, පැය 24 පුයා වැඩ ෙයන වි ාවවිෙයාල බවට 
පරිවර්තනය ගවන්න. පැය 24 පුයා වැඩ ෙයන වි ාවවිෙයාලි  අෙ 
ගලෝෙගත තිගබන්ගන්. අපට පුළුවන්, යාත්රී පාධමාලා පටන් 

 න්න  පර්ගතෂ්ඨේ පටන්  න්න. පර්ගතෂ්ඨේ සංසාෙිතියක් අගේ 
වි ාවවිෙයාල තු ට .තු ත් විය යුතුි . එගහම වුගේොත් තමි  
යග  අනා තයට  ැ ගපන පර්ගතෂ්ඨෙයන් -නගවෝත්පාෙන 

ආර්ථිෙයට යන පර්ගතෂ්ඨෙයන්- නිර්මාේය ෙය  ත හැකි 
ගවන්ගන්. ඔබට සාතුතිි .  

 
[අ.භා. 5.05] 

 
ගු එසප. වප්රේෙය කන ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ். பிதரமரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, 2978 අංෙ 26 ෙයන 

වි ාවවිෙයාල පනත සංග ෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් ගෙටුේපත 
විවාෙයට  න්න ගවලාග  මට ගේ අවසාථාව ලබා දීම සේබන්ධව 
තමුන්නාන්ගසේට මගේ ග  යවනීය සාතුතිය පිරිනමනවා.  රු 

අමාතයතුමනි, මට ෙථාව පටන්  න්න ්රසාතුත ොයේාව හැදුග  

අගේ මහා ාර්යතුමා ෙථා ෙයධීදී කියපු ොයේයක්. එතුමා බිම 
බලාග න කි ග , ාඑක්සත් ජාතිෙ පක්ෂ්ඨ ආණ්ඩුව බලයට පැමිණි 
හැම ගවලාවෙම අපි උසසා අධයාපනය ගවනුගවන් ෙයන්න 
පුළුවන් උපරිම ගධී ෙ ාා කියලා. 

 

ගු (ෙහාචාර්ය) ආශු ොයසිෝහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
බිම බලාග න ගනොගවි , උඩ බලා ග නි  කි ග .  

 
ගු එසප. වප්රේෙය කන ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ். பிதரமரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

බිම බලාග න ගනොගවි   ද, උඩ බලාග න  ද කි ග . මම 
තමුන්නාන්ගසේට ඒ  ැන එක් ොයේයක් විතයක් මතක් ෙයනවා. 
මම ඒ  ැන වැඩිය ෙථා ෙයන්ගන් නැහැ. මම අරණතයට  යහන 

මිනිගහක් ගනොගවි . මාතය, එළියෙන්ගධී තිගබනවා, සයසවි 
ශිෂ්ඨය ගයෝ ග නැලාලා පතුරු  හපු තැන  ත්රිමාලා ග නැලාලා 
පතුරු  හපු තැන.  රීයය .තු ට බට ොලා ෙටු ෙේබිවලින් .ෙපු 

තැන, මාතය, එළියෙන්ගධී -අගේ වි ාවවිෙයාලගත hostel එෙ 
තිබුණු තැනට එහා පැත්ගත්- තිගබනවා. අපි තවමත් ඒ පැත්ත බල 
බලා යනවා. ඒ, එෙ තැනක් විතයි .  

 රු .මතිතුමනි, මම අති ය සතුටට පත් ගවනවා, උසසා 

අධයාපන අමාතයාං ය වාගේ අමාතයාං යක්  ැන විවාෙ 
ගෙගයන ගවලාග  මුළු පාර්ලිගේන්තුවම ඔළු ග ඩිවලින් පිරිලා 
තිී ම  ැන. මම අති ය සතුටට පත් ගවනවා, තමුන්නාන්ගසේගේ 

අමාතයාං ය  ැන විවාෙ ෙයන ගවලාග  මුළු පාර්ලිගේන්තුවම 
පිරිලා සිටීම  ැන. ගේ යග  මාධයයත් මම හිතන්ගන්- 

 
ගු සන්දි ක සෙයසිෝහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு சந்தித் சமரசிங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ඒොබධීධ විපක්ෂ්ඨගත අය ගෙෝ? 

 
ගු එසප. වප්රේෙය කන ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ். பிதரமரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

මම කියන්ගන් ෙවුරුත්  ැනි . තමුන්නාන්ගසේලා හැමොම -

[බාධා කිරීමක්] එෙ පැත්තෙට බයව ෙථා ෙයන්න ඕනෑ නේ, 
තමුන්නාන්ගසේලා ෙැමැති නේ ඒ පැත්තට බයව මට ෙථා ෙයන්න 
පුළුවන්. මධයසාථව ිඳන් ෙථා ෙයන්න ඕනෑ නේ, මම මධයසාථව 

ිඳන් ෙථා ෙයන්නේ. මම තමුන්නාන්ගසේට ඒ  ැන මතක් 
ෙයනවා,  රු අමාතයතුමනි.  රු අමාතයතුමනි, නවෙයවයයා ගේ 
යග  ජාතිය සුවපත් ෙයනවා. ග ොවියා ජාතියට බත සපයනවා. 

ෙස  ග ෝධෙයාගේ ිඳලා විවිධ ක්ගෂ්ඨේ්ර නිගයෝජනය ෙයන්නන් 
ගේ යටට ොයෙත්වය ලබා ගෙනවා. ඒ හැම මිනිගහකුගේම පපුවට 
ත ටු ෙයලා .ුණගවොත්, ාඋගේ පුතා, උගේ දුව ෙවුරු ගවනවාටෙ 
ෙැමති?ා කියලා, අතිබුණතයයක් ගෙනා කියාවි, ාමගේ ෙරුවා 

ගමන්න ගමතැනට එනවාටි  මම ෙැමැති. මගේ ෙරුවා ග න 
යන්න ෙැමැති ගමතැනටි ා කියලා. හැබැි , ගෙම පියන්ගේ 
තිගබන අසීමිත බලාගපොගයොත්තුවලට පේ ගෙන්ගන්, ඒ 

ගෙම පියන්ගේ අයමුණුවලට ෙරුවන් ගමගහයවන්න මඟ පාෙන්න 
උෙවු ෙයන්ගන්, කුමන පක්ෂ්ඨයෙ ගහෝ බලපැවැත්ගවන 
ආණ්ඩුවක්. ඒ ආණ්ඩුවට තමි  ඒ බලය තිගබන්ගන්. ඒ 

මිනිසුන්ගේ අයමුණු ගවනුගවන් අධයාපනය ගමගහයවලා යට 
ිදිරියට ග න යාගේ ව කීම තිගබන්ගන් ආණ්ඩුවෙටි .  

 රු අමාතයතුමනි, මම මුලින්ම ගේ ොයේය මතක් ෙයන්න 
ඕනෑ. වි ාවවිෙයාල අනධයන ගසේවෙයන් සඳහා  විරාම යන වයස 

971 972 



පාර්ලිගේන්තුව 

ගේ සංග ෝධනගයන් අවුරුදු තුනක් වැඩි ෙයලා තිගබනවා. ගේෙ 
ොලයක් තිසාගසේ තිබුණු ිලා් මක්. අවුරුධීෙෙට සැයයක් ආයතන 
්රධානියා ිදිරියට ගිහිලාලා ඔුණට විවිධාොයගයන් සැලකිලි 

ෙක්වලා නැත්නේ විවිධ විකරයට පිංගසණ්ඩු ගවලා තමන්ගේ ගසේවා 
දිගුව අවුරුධීෙ, අවුරුධීෙ වැඩි ෙය  න්න පුළුවන්ෙම ලැබුේා. 
අවුරුදු 60 ෙක්වා විරාම යාගේ වයස දික් ෙයලා, තමුන්නාන්ගසේලා 

ඒෙට නීතයනුූලල වනවනාෙමක් දුන්නා.  

 රු අමාතයතුමනි, මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, මම ගේ 
ගවලාග  මගේ ග  යවනීය සාතුතිය පිරිනමනවා, ගේ 
පාර්ලිගේන්තුග  හිටපු කීර්තිමත්ම ගධී පාලනාගයක් වන ගයොනී 
ෙ මැලා මැතිතුමාට. එතුමා රුුණේ වි ාවවිෙයාලය ආයේභ ෙයන 

ගෙොට ුණඟක් ගෙගනක් ඒෙට විරුධීධ වුේා. පයේ හැන්සාඩ් 
කිගය ගවොතින් ඒෙ ගත්රුේ  න්න පුළුවන්. අති බුණතයයක් 
ගෙනා රුුණේ වි ාවවිෙයාලය හෙනවාට විරුධීධ වුේා. ඒෙ හරියට, 

මහින්ෙ යාජපක්ෂ්ඨ මහත්තයා හේබන්ගතොට වයාය හෙන්න යන 
ගෙොට විරුධීධ වුේා වාග ි . අෙ වන ගෙොට රුුණණු වි ාවවිෙයාලය 
කීර්තිමත් තැනෙ තිගබනවා. හේබන්ගතොට වයායත් එගහමි . 

ාගමන්න, අපි පුළුලා වයායක් හෙලා තිගබනවා, නැ  මාර් යට 
ආසන්නගත වයායක් හෙලා තිගබනවාා කියලා චීනයට 
ගපන්වන්න පුළුවන්ෙම තිගබන්ගන්ත්, ාඅගේ යටට ආගයෝජන 

ෙයන්න එන්නා කියන ආයාධනය ෙයන්න පුළුවන්ෙම 
ලැබුගණ්ත් හේබන්ගතොට වයායක් හොපු නිසාි .  

 රු අමාතයතුමනි, මගේ මුලාම පාර්ලිගේන්තු ෙථාග දීත් මා 
කි වා යටක් විකරයට අපි බලන්න ඕනෑ සීමා නවෙ.  රු 

අමාතයතුමනි, අධයාපන අමාතයාං ය, උසසා අධයාපන 
අමාතයාං ය වාගේ අමාතයාං  හයහා තමි  යටක් ග ොඩ නඟන 
මිනිසාසු බිහි ගවන්ගන්. යට හෙන මිනිසාසු බිහි ගවන්ගන් එතැනින්, 

යටට ෙැනුම ගෙන මනුෂ්ඨයයා බිහි ගවන්ගන් එතැනින්, යටට 
වීයත්වය ග ොඩ නඟන ගපොලිසාපතිවයයා බිහි ගවන්ගන් එතැනින්, 
හමුොපතිවයයා බිහි ගවන්ගන් එතැනින්. හැබැි ,  රු 

අමාතයතුමනි, විගධීය ය සමා මක් .විලාලා ගේ යග  යේ 
සමා මක් ආයේභ ෙයන්න බදු සහන දීපන්, ිඩේ නවෙ දීපන්, 
යනවතල පහසුෙේ දීපන් කි වාම, අපි ඒ සමා ම ආයේභ ෙයන්න, 

ඒ factory එෙ ආයේභ ෙයන්න අපට ගෙන්න පුළුවන් උපරිම 
ගධීවලා නවෙ දීලා ඒ සමා ම පටන්  න්න ිඩ ගෙනවා. හැබැි , 
අපට අමතෙ ගවනවා,  අගේ යග  තිගබන ගලොකුම ොයාෙය, 

ගලොකුම අනා ත ආගයෝජනය හතළිසාහතය ලක්ෂ්ඨයක් වන ගේ 
යග  මහා ශිෂ්ඨය පයේපයාවි  කියන එෙ. ඒ නිසා තමි   රු 
අමාතයතුමනි, වි ාවවිෙයාල ශිෂ්ඨයගයෝ ි ලා් ේ ෙයමින්, ාමට hostel 
එෙක්  ගෙන්න, ගධී න  ාලාවට අව ය පහසුෙේ නවෙ ගෙන්න''  

කියලා  ිලා් ේ ෙයග න පාය දිගේ එනගෙොට, අකරආයක්ෂ්ඨෙ 
ෙලාපය  ං ගවන ගෙොට ගපෝ සිගත නිලධාරින් නවෙ එෙතු ගවලා 
යබර් උණ්ඩ නවෙි , ෙඳුළු  ෑසා ්රහායි  එලාල ෙයන්ගන්. එතගෙොට 

අපි ොටත් අමතෙ ගවනවා, ගේ යග  අනා ත නායෙත්වය 
 න්න මිනිසාසු නවෙ, ගේ යට ග ොඩ නඟන මිනිසාසු නවෙ ින්ගන් 
එතැනි  කියන එෙ. 

 රු අමාතයතුමනි, රුුණණු වි ාවවිෙයාලගත තිගබනවා, 
ාෙැටපත් පවුයා කියලා එෙක්. ෙැටපත් පවුගර් ලියන්ගන් කුරුටු 
ගී. එෙ සගහෝෙයගයක් ලියලා තිබුණු කුරුටු ගීයක් මට මතක් 

ගවනවා. මට මතෙ නැහැ, ඒ සගහෝෙයයා ඒ කුරුටු ගීය ගෙොි  
ොලගතෙ ලියලා තිබුගණ් කියලා.  එහි සඳහන් වුගණ් ගමගහමි .  

 "ආෙයණීය ගලොකු මලා් , 

වි ාවවිෙයාලයට .විලාලා අවුරුදු තුනක් ිවයි    

Degree එෙ ගපගනන ගතක් මානයෙවත් නැහැ   

උඹ වි ාවවිෙයාලයට එන්න එපා   

මට .විලාලා ගෙොටන්න  

උෙසා තියන්ගන් නැතිව අන්තිම ලියධීෙ ි තිරි ෙයපන්ා  

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, කුඹුය උෙසා තියලා 
වි ාවවිෙයාලයට ආපු ෙරුවන් තමි  වි ාවවිෙයාලගත වැඩිපුයම 

ින්ගන්. මට මතෙි , මා වි ාවවිෙයාලගත ින්න ොලගත 
මි්රගයක් හිනවයා. ඔුණට  රුපියලා 2,500ෙ මහගපො  ශිෂ්ඨයාධායය 
හේබ වුේා. ඒ 2,500න් රුපියලා 2,000කින් මුළු මාසයක්ම ජීවත් 
ගවලා රුපියලා 500ක් ග ෙයට යැ වා.  සමහය ශිෂ්ඨයගයෝ 

මහගපො  හේබ ගවන ෙවසට තමි  එළියට ගිහිලාලා fried rice 
එෙක් ොලා ආග . මමත් රුුණණු වි ාවවිෙයාලගත උඩ ෙැන්නවගේ 
රුපියලා තුනට ''අඩුව'' ොපු ෙරුගවක්. ගවන ශිෂ්ඨයයකු ොලා 

පිඟාන පැත්තකින් තිබ්බාට පසාගසේ, රුපියලා 3ක් දුන්නාම 
ෙැන්නවගමන් ඒ  ාඅඩුවටා බත්   භා යක් ගෙනවා. මමත් රුුණණු 
වි ාවවිෙයාලගත ඒ අඩුව ොපු ෙරුගවක්.  

 රු අමාතයතුමනි, අපට තිගබන ්ර ානය ගේ වාගේ 
අමාතයාං යක් අපි ගෙොි  දි ාවෙට ෙ ගයොමු ෙයන්න ඕනෑ කියන 
්ර ානයි . අහස ෙඩා ග න වැටුේත් ෙමක් නැහැ වාගේ 

තමුන්නාන්ගසේ ඕනෑම ගෙයෙට හිනා ගවලා ගබොගහොම 
සැහැලා දගවන් ින්න අමාතයවයගයක්. හැබැි , ගේ 
අමාතයාං ගත තිගබන බය ගේ යටටවත් ෙැනිලා තිගබනවාෙ 

කියලා මා ෙන්ගන් නැහැ. එෙ පැත්තකින් වි ාවවිෙයාල ශිෂ්ඨයයාට 
මහ ගලොකු අසාධායේයක් ගවනවා. අගනක් පැත්ගතන් 
ආ ාර්යවයයාට අසාධායේයක් ගවනවා. ඒ වාගේම, වි ාවවිෙයාල 
පධීධතිගත, අධයාපන ක්රමගත යාවත්ෝ න ගනොවීම, විෂ්ඨයයන් 

සංග ෝධනය ගනොවීම මහා  ැට දවක් ගවලා තිගබනවා.    

තමුන්නාන්ගසේට අමාතයාං  ගෙෙක් භාය දීලා තිගබනවා. ඒ 
මහාමාර්  සහ උසසා අධයාපන අමාතයාං ය. ගේ අමාතයාං  

ගෙෙ අතයවත්, මහාමාර්  අමාතයාං ය සහ උසසා අධයාපන 
අමාතයාං ය අතගර්වත් අඩුම තයමින් අවගබෝධතා ගිවිසුමක් 
හැදිලා තිගබනවාෙ කියලා මා ෙන්ගන් නැහැ.  රු .මතිතුමනි, 

වි ාවවිෙයාලගයන්  න්න පුළුවන් විග ේෂ්ඨා සහාය. එෙ 
පැත්තකින් වි ාවවිෙයාලගයන් විග ේෂ්ඨා සහාය  න්න MoU එෙක් 
අත්සන් ෙයන්න පුළුවන්. අගනක් පැත්ගතන් අමාතයාං යට 

අව ය සහාය ශිෂ්ඨයයන්ග න් සහ ගධී ෙයන්ග න්, ආ ාර්ය 
මහා ාර්යවරුන්ග න් ලබා  න්න පුළුවන්. අෙ ඒ අවසාථාව ගෙොි  
තයේ දුයට ලබා ග න තිගබනවාෙ කියලා මා ෙන්ගන් නැහැ.  

අෙ තිගබන ප මුවැනි ගදෙවා ෙය ගමොෙක්ෙ? මූලාසනාරූඪ 
 රු මන්ත්රීතුමනි, අෙ වි ාවවිෙයාලයට ශිෂ්ඨයගයෝ එනවා  ශිෂ්ඨයගයෝ 

පුයවනවා. අෙ ගේ සභාග ත් කියැවුේා, ගිය අවුරුධීෙට වඩා 
ෙරුවන් ගෙෙහසා  ේනක් වැඩිපුය .තු ත් ෙය න්න ෙටයුතු ෙය 
තිගබනවා කියලා. මා අහනවා, නිෙහසා අධයාපනය කියලා 

කියන්ගන් ගේෙටෙ කියලා. මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, 
ශිෂ්ඨයගයකුට hostel එෙක් ගෙන්ගන් ප මුවැනි අවුරුධීගධීි , 
අන්තිම අවුරුධීගධීි  විතයි . අගනක් අවුරුදු ගෙගක් ඒ  මයා 
ලගින්ගන් පාගර්ෙ? ෙැබිතිග ොලාලෑගවන්, ගමොනයා ලින්, 

බණ්ඩායගවලින්, හලාදුේමුලාගලන් එන ශිෂ්ඨයයා පාගර්ෙ 
ලගින්ගන්?  නිෙහසා අධයාපනය කියලා මහ ගලොකුවට වර්ේ 
ෙයලා, හැඩ ෙයලා, උඹලාගේ ආණ්ඩුවට වඩා ගමන්න අගේ 

ආණ්ඩුව ෙයනවාි  කියලා අපි කියන්ගන් ගේෙටෙ? නමුත් අපි 
බලාගපොගයොත්තු වන්ගන් ගේෙ ගනොගවි .  

 රු අමාතයතුමනි, මා ඔබතුමන්ලාට මතක් ෙයනවා ඊ ඟ 

්ර ානය. පාගර් එන වි ාවවිෙයාල ශිෂ්ඨයයාට බැටන් ගපො ද ්රහාය 

973 974 

[ රු එසා. ග්රේමයත්න මහතා] 
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එලාල ෙයන ගපොලිසා නිලධාරින්ට අමතෙ ගවනවා, එලාලය බලා 

 ෑසා උණ්ඩය එලාල ෙයන ගපොලිසා නිලධාරියාට අමතෙ වනවා, 

ගේ යග  අනා ත නායෙත්වය  න්න ින්ගන් ගේ ෙරුවන් බව. 

කුඩු  හලා, මිනිගහක් මයලා, පාගර් පැනලා යන ගහොයාට උණ්ඩය 

ගෙළින් එලාල ගවන්ගන් නැති ගපොලිසා නිලධාරියාගේ බැටන් 
ගපො ද ්රහායය එලාල ගවනවා වි ාවවිෙයාල ශිෂ්ඨයයා ගවනුගවන්. 

හැබැි , මට තිගබන ෙන ාටුව ගේෙි . ගේ පාර්ලිගේන්තුග  

ින්න 225ගෙනාග න් එක් ගෙගනකුගේවත් ෙරුගවෝ ඒ 

වි ාවවිෙයාල .තුග ේ නැහැ. ඒ බැටන් ගපො ද ්රහාය ෙන්ගන් අගේ 

ෙරුගවෝ ගනොගවි   අපි - තමුන්නාන්ගසේලාගේ ෙරුගවෝ ගනොගවි . 

ඒ බැටන් ගපො ද ්රහාය එලාලවන ෙරුවන් අතගර් 

තමුන්නාන්ගසේලාගේ ෙරුවන් හිනවයා නේ, තමුන්නාන්ගසේලා 
ගපෝ සියට ෙථා ෙයලා  කියනවා  හන්න එපා කියලා. එගහම 

වුේා නේ, ූරජිත් ජයසුන්ෙය මහත්තයාගේ උඩ අේගිසාගසේ ිඳලා 

මුලටම නැවිලා, ආගයත් මැදිනුත් පුළුවන් නේ නවා  න්න 

හෙනවා. ඒෙි  .ත්ත. හැබැි , ශ්රී ජයවර්ධනපුය වි ාවවිෙයාලගත 

ිග න  ත් ූරජිත් ජයසුන්ෙය මහත්තයා ගපොලිසාපති විකරයට 

ෙටයුතු ෙයන ගේ ොලයත් ෙරුවන්ගේ ඔළු ප ා අමු 
කුණුහරුපගයන් බැනලා එ වන ොලයක් බවට පත් ගවලා තිී ම 

පිළිබඳව මම ෙන ාටුවට පත් වනවා. මම ජනාකරපතිවයයා, ගේ 

පාර්ලිගේන්තුග  අ මැතිවයයා ගහෝ මූලාසනගත ින්න 

මන්ත්රීවයයා සිනවන පුටුවට තව අවුරුදු 30ක් පමේ යනගෙොට ෙැන් 

අධයාපනය ලබන හතළිසා ලක්ෂ්ඨගයන් ගෙගනක් ගන්ෙ එන්ගන් 

කියලා මම තමුන්නාන්ගසේලාග න් අහනවා. ඒෙ තමි  .ත්ත. 

ඒෙ තමි  අපි හිතන්න ඕනෑ ගධී. 

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, ගමතැන යාපනය දිසාත්රික්ෙය 

නිගයෝජනය ෙයමින් මන්ත්රීවරු කීප ගෙගනක්  ෙ  ෙථා  මම 

අහග න සිනවයා. එෙ මන්ත්රීවයගයක් කි වා, ාඅපි ිදිරි දිනයෙදී 
අගේ ිලා් ේ දිනා  න්න පායට බහිනවා. එගහේ ින්න 

විත්තිෙගයෝ, බුධීකරමතුන් සිය ද ගෙනා එක්ෙ පායට බහිනවා, 

පුළුවන් නේ නවත්වා ගපන්වන්න, නවත්වා බලමුා කියලා.  මට 

තිගබන ්ර ානය ගේෙි . මම තිෂ්ඨාේාව තිගබන මිනිගහක් 

ගනොවි . ගේ යට ෙැගඩනවා, ගේ අගේ ෙෑලාල, ඒ නිසා ගේෙ 

නවත්වා  න්න ඕනෑය කියන හැඟීමක් ගනොගවි  මට තිගබන්ගන්. 

මම කියන්ගන් සිංහල, මුසාලිේ, ගෙම  කියන ජන වර්  තුනටම 
එෙට අත්වැලා බැඳග න, ෙයට අත ෙමාග න ින්න පුළුවන් 

කියලාි . ඒ විකරයට ගේ පාර්ලිගේන්තුග  අපට ින්න පුළුවන් නේ, 

ගේ යග ත් එගහම ින්න පුළුවන් වන්න ඕනෑ. ඒෙ පමේි  

්ර ානයක් විකරයට මට තිගබන්ගන්.  

අෙ උතුගයන් ආපු බුණතය ගෙගනක් ගේ පාර්ලිගේන්තුග  ෙථා 

ෙග ේ උතුගර් ්ර ාන නවෙ පමේි . ්රධාන විපක්ෂ්ඨගත ්ර ානය 

වුගණ් උතුය පමේි . සේපන්ෙන් මැතිතුමාගේ ්රධාන විපක්ෂ්ඨගත 
ප ගවනි ොයේය වුගණ් උතුගර් ්ර ාන  විතයි . ජනතා විමුක්ති 

ගපයමුගණ් සගහෝෙය මන්ත්රීතුමා විනාඩි 30ක් ෙථා ෙ ා. ඒ විනාඩි 

30 .තුග ේම ෙථා ෙග ේ SAITM ්ර ානය පමේි . ගේ                       

යග  වි ාවවිෙයාල ශිෂ්ඨයයන්ග න් මම අහනවා, අරණතගත 

වි ාවවිෙයාලගත සිනව ගේ යග  බුධීකරමතුන්ග න් මම අහනවා, 

වි ාවවිෙයාල ශිෂ්ඨයයන් පායට බැසාගසේ නිෙහසා අධයාපනය 
ගවනුගවන් විතයෙ කියලා. නැහැ, මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි. 

සමාජගත ්ර ාන එනගෙොට, සමාජගත විෙිතිභාව  එනගෙොට, යට 

අනික් පැත්තට යනගෙොට වි ාවවිෙයාල ශිෂ්ඨයගයෝ ගපයමුේ  ත්තා. 

නමුත්, අෙ එක්තයා ගධී පාලන ෙණ්ඩායේ විසින් වි ාවවිෙයාල 

ශිෂ්ඨයයා ගෙොගහේ ගහෝ ෙණුවෙ බැඳ තබා සීමාවක් .තුග ේ 

පමේක් ඔවුන් හසුරුවමින් ින්නවා. හැබැි , මට තිගබන ්ර ානය 

ගමයි . මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, ගේ යග  වි ාවවිෙයාලවල 
ින්න ෙහසා  ේනක් වන සගහෝෙය ශිෂ්ඨයි න්ග න් මම ගමගහම 

අහනවා.  

"නුඹලා නිෙහසා අධයාපනය රැෙ ග න, උපාකර ගලෝගුව ෙමා 

ග න, උපාකර සහතිෙය අයග න පායට බහින ගෙොට ගෙෝ 
නුඹලාට යටක්.ා  නුඹලාට යටක් නැහැ. නුඹලා නිෙහසා අධයාපනය 
ගවනුගවන් පායට බැහැ බැහැ හිටපලාලා. නුඹලා පායට බැසාසාට 
නුඹලාට යටක් නැහැ. අය කිරිබණ්ඩාගේ පුතා කුරුටු ගීය ලි වා 

වාගේ ආපුණ සැයයක් කුඹුය ගෙොටන්න විතයි  නුඹලාට ිතිරි 
ගවලා තිගබන්ගන්. හැබැි , ගේ ගවනගෙොට අගේ යග  
ෙිෂිෙර්මයත් විනා  ෙයලා අවසන්, මූලාසනාරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමනි. ඒ ොලගත අගේ තාත්තලා කුඹුයට බහින ගෙොට 
උෙැලාලට වැන්ො,  රු .මතිතුමනි. වී නවෙ කුරුණියට ෙමන 
ගෙොට කුරුණියට වැන්ො. වී නවෙ ග ෝනියට ෙමනගෙොට 

ග ෝනියට වැන්ො. වී නවෙ ගෙොටා ග න හාලා නවෙ ග ෙයට 
ග නැලාලා ළිගේ තියන ගෙොට අගේ අේමා ළිපටත් වැන්ො.  ඒවා 
අපට මතෙි . එො ෙිෂිෙර්මයට එගහමි  ආෙයය ෙග ේ. හැබැි , 

අෙ අගේ යග  ග ොවිගයෝ කුඹුයට ගිනි තියනවා. ග ොවියා කුඹුයට 
ගිනි තියධීදී අනික් පැත්ගතන් රුපියලා ගෙෝනව ගෙෙෙට ආසන්න 
මුෙලක් ෙිෂිෙර්ම අමාතයාං  ග ොඩනැඟිලාලට ගවන් ෙය 
 න්නවා.  රු අමාතයතුමනි, ගේෙෙ යහ පාලනය?  

තමුන්නාන්ගසේගේ හිෙය සාක්ෂියට ෙථා ෙයන්න. ගේෙෙ යහ 
පාලනය?  

මගේ වයස අවුරුදු 35ි . ඕනෑ නේ, මිනිගසකු විකරයට මම තව 

අවුරුදු 30ක් ගේ යග  ජීවත් ගවි . තව අවුරුදු 30කින් ගහෝ ඊට  
ෙලින් මම මැරිලා යි . ගවසක් ගපෝය හැනවයට  ත්ගතොත් මට 
තිගබන්ගන් තව ගවසක් ගපෝය  30ි . හැම ගවසක් ගපෝයටම සිලා 

 ත්ගතොත්, මට ගවසක් ගපෝය  30ි  -ෙවසා 30ි - සිලා  න්න 
පුළුවවන්ෙම තිගබන්ගන්. අපි ගේ යටට ිතිරි ෙයලා යන්න ඕනෑ 
ගමොනවාෙ? අපි ගේ යටට අතහැයලා යන්න ඕනෑ ගමොනවාෙ?  රු 

.මතිතුමනි, ගේ ගධීවලා මම තමුන්නාන්ගසේ ගෙගයහි 
ධීග  සහ තව කියනවා ගනොගවි . ගේ පාර්ලිගේන්තුග දී මම 
තමුන්නාන්ගසේග න් ග  යවනීය ිලා් මක් ෙයන්න ෙැමැතිි . 

තමුන්නාන්ගසේ යටගත් අමාතයාං  ගෙෙක් තිගබනවා. මම 
තමුන්නාන්ගසේග න් ග  යවගයන් ිලාලනවා, තමුන්නාන්ගසේ 
එෙ අමාතයාං යෙ වැඩ ෙයන්න කියලා. තමුන්නාන්ගසේට 
අමාතයාං  හයක්-හතක් තිබුේා කියලා තමුන්නාන්ගසේගේ 

ග  යවය වැඩි වන්ගන් නැහැ. තමුන්නාන්ගසේගේ ොර්ය සාධනය 
වැඩි වීම මත තමි  තමුන්නාන්ගසේට ගේ යග  ග  යවයක් 
හිමිවන්ගන්. උසසා අධයාපනය කියන්ගන් මහා බල තු 

අමාතයාං යක්. ගේ යග  හැඩය රණයේය ෙයන අමාතයාං ය, 
ාඋසසා අධයාපන අමාතයාං යාි .  

 රු .මතිතුමනි, මම ගේ ගවලාග  තවත් ෙරුේක් මතක් 

ෙයන්න ඕනෑ. අපි වි ාවවිෙයාලය තු  සිනවන ශිෂ්ඨයයන්ගේ ගභ තිෙ 
පහසුෙේ පමේක් ගනොගවි  සේූරර්ේ ෙයන්න ඕනෑ. මම ගිගත 
රුුණණු වි ාවවිෙයාලයට. මම ගේ ෙරුේ ගනොබියව කියනවා. 

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, සමහය ආ ාර්යවරු .විලාලා 
උ න්වධීදී ගම ගලෝ ගෙයක් ගත්ගයන්ගන් නැහැ.  ගේ ගලෝ හසයක් 
ගත්ගයන්ගන් නැහැ. වි ාවවිෙයාල ශිෂ්ඨයයන්ග න් තමුන්නාන්ගසේ 
අහන්න. උසසා අධයාපන අමාතයාං ගත  ගලාෙේතුමා .තුළු එම 

ොර්ය මණ්ඩලගයන් අහන්න. UGC එගෙන් අහන්න. සමහය 
ෙථිො ාර්යවරු, ආ ාර්යවරු .විලාලා උ න්වනවා, ගමගලෝ 
හසයක් ගත්ගර්ගන් නැහැ. ආ ාර්යතුමා උ න්වනවා, අය 

ගෙො ගත අත්සන තියන්න ඕනෑ නිසා ශිෂ්ඨයයන් ගිහිලාලා වාඩි 
ගවලා ි න්නවා. .ි ? ඒෙට ආ ාර්යවයයාට බැේලා හරි යන්ගන් 
නැහැ,  රු උසසා අධයාපන අමාතයතුමනි. ආ ාර්යවයයකු විකරයට 

ගතෝයා  න්නගෙොට ඒ වි ාවවිෙයාලය .තුග ේ ගහොඳම ්රතිලලය 
 ත්තු මිනිහා විතයක් ඒෙට අය න්න ඕනෑ කියන  නිර්ේායෙය 
විතයක් හරි යන්ගන් නැහැ. Interview එගක් අන්තිම විනාඩි 20 

තු  presentation එෙක් ෙයලා, ඒ presentation එෙ ගහොඳට 
ෙ ා කියන නිර්ේායෙය  ආ ාර්යවයගයක් විකරයට ෙටයුතු කිරීම 
සඳහා සුදුසුෙමක් වන්ගන් නැහැ.   
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පාර්ලිගේන්තුව 

 රු .මතිතුමනි, මම එෙ ගෙයක් තමුන්නාන්ගසේග න් 
ිලාලනවා. ආ ාර්යවයයකු විකරයට ගෙගනකු බඳවා  න්නවා නේ, 
ඒ ගෙනාට ආයතනිෙ පරිසයයක් .තු ත පුුණණුව ලබා ගෙන්න. 

ඒෙි  ප මු වැනි ොයේය. ආ ාර්යවයගයක් .විලාලා, 
ෙ මනාෙයේය  ැන උ න්වනවා. හැබැි , ආයතනයක් තු  
ෙ මනාෙයේය ගවන්ගන්  ගෙොගහොමෙ  කියන ොයේය  ැන 

ෙන්ගන් නැහැ. ආයතනයක් .තුග ේ ෙ මනාෙයේය ගවන 
ආොයය  ැන ෙැන  ත්ගතොත් තමි   වි ාවවිෙයාලයට .විලාලා 
්රාගයෝගිෙව උ න්වන්න පුළුවන්ෙම ලැබන්ගන්. ඒ ෙැනුම නැහැ. 

ඒ නිසා ඔවුන් නිෙේම නිෙේ ෙරුවන්ට උ න්වනවා. ෙරුගවෝ 
කුේපියක් ො  න්න එෙ තමි  ෙයන්ගන්.  රු .මතිතුමනි, 
කුේපියක් ො  න්නවා කියන්ගන් subject එෙ ෙන්නා 

ශිෂ්ඨයයකුග න් අගනක් ශිෂ්ඨයයන් ිග න  ැනීමි . ඒෙට  
කියන්ගන් ාකුේපියා කියලා. ිතින් ඒ කුේපිය නැති වුේා නේ 
වි ාවවිෙයාලවල results  න්න ෙරුවන් නැහැ. ඒෙ තමි  .ත්ත. 
ගේ අධයාපන ක්රමය මහා ගබොරුවක්  රු .මතිතුමනි. මහා 

ගබොරුවක්. තමුන්නාන්ගසේ බලන්න. මම තමුන්නාන්ගසේග න් 
ිලාලනවා, ගේ අවුරුදු හතය .තු ත තමුන්නාන්ගසේට පුළුවන්, 
ගේ යග  උසසා අධයාපනය ිහ ම තත්ත්වයෙට ග නැලාලා 

කීර්තිමත්ම උසසා අධයාපන .මතිතුමා ගවන්න.   රු .මතිතුමනි, 
මිනිගහක් මැගයනගෙොට ිතුරු ගවන්න ඕනෑ එච් යි  කියලාි  
මම කියන්ගන්. මැගයනගෙොට ිතුරු ගවන්ගන් මම ෙවුෙ, මම 

ගමොනවාෙ ෙග ේ කියන එෙ විතයි . තමුන්නාන්ගසේ එක්සත් 
ජාතිෙ පක්ෂ්ඨගතෙ, විපක්ෂ්ඨගතෙ කියන එෙ ගනොගවි  අො  
වන්ගන්. ින්නා තැන ිඳග න මට ෙයන්න පුළුවන් ගමොනවාෙ 

කියන එෙ විතයි  ඕනෑ. ෙවුරුවත් නැති ගේ පාර්ලිගේන්තුග  
තමුන්නාන්ගසේ වාඩිගවලා ින්න එෙ  ැන මම සතුටට පත් 
ගවනවා.   

 රු .මතිතුමනි, ෙැන් විෂ්ඨයයක් ග නැලාලා තිගබනවා, 
වි ාවවිෙයාලය .තුග ේ ක්රමග ෙයක් ාEco-concept" එෙ කියලා. 

ගේෙ  ැන   රු අකිල වියාේ ොරියවසේ මැතිතුමාත් කි වා. 
ිතින් ගේ විග  න ගනොගවි ,  ගේවා ගනොෙයත් බැහැ  ෙයලාත් 
බැහැ  ෙ ාට වැඩකුත් නැහැ. ගේවා හරියට ාී රි අලින්ට වීේා 

වයනවා වාගේි ා  කියලා මට හිගතනවා.  වි ාවවිෙයාල ශිෂ්ඨයයන් 
පිරිසක් .විලාලා අමාතයාං යත් එක්ෙ, UGC එෙත් එක්ෙ ෙථා 
ෙ ාට වැඩක් ගවි ෙ  කියලා මම තමුන්නාන්ගසේග න් අහනවා. 

වැඩක් නැහැ. .ි ? උත්තයය හේබගවන්ගන් ගමතැනින්. 
තමුන්නාන්ගසේලාගේ ආයතන තු  තමුන්නාන්ගසේලා නිෙේම 
නිෙේ නිෙමුන් විතයි . මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, ඒෙ තමි  
.ත්ත. Eco සංෙලාපය .විලාලා තිගබනවා. Eco සංෙලාපය තුළින් 

වියෙම අවම ෙයන එෙි  ගේ ෙයන්න යන්ගන්. වි ාවවිෙයාලවලට 
ගිහිලාලා තමුන්නාන්ගසේ අහන්න. Roneo ෙයලා දුන්නා, ගෙො  
නවෙක්. Handout එෙ දුන්ගන් ගෙො  නවෙක්. ෙැන් ඒෙ e-mail 

එෙට එවන්න විකරයක් හෙලා තිගබනවා.  රු .මතිතුමා, මම 
වි ාවවිෙයාලයට යනගෙොට මට පරි ේෙයක් තියා  ප මු ෙවගසේ 
බසා එගක් යන්න සලාලි තිබුගණ්ත් නැහැ. පරි ේෙයක් තියා 

ප මු ෙවගසේ වි ාවවිෙයාලයට යන්න - මාතයට යන්න -සලාලි 
ති බුගණ් නැහැ. තමුන්නාන්ගසේලා concepts හෙනවා. 
තමුන්නාන්ගසේලා concept එෙ හෙන්ගන් ාලක්ෂ්ඨ 20ක් රැකියාා 

කියලා ි . උඩ හෙනවා concept එෙ, යට ඒෙ ක්රියාත්මෙ 
ෙයනවා. ම සලක්වත් ගවන්ගන් නැහැ. ඕෙ තමි  .ත්ත. මම 
කියනවා, තමුන්නාන්ගසේ බහින්න එළියට. ඔය වීයත්වගයන් 
එළියට බහින්න. ාමම .මති ගෙගනක්ා කියන මානසිෙත්වගයන් 

එළියට බහින්න. ගේ යග  සාමානය මිනිගහක් විකරයට 
තමුන්නාන්ගසේ හිතන්න. ගේ යග  සාමානය මිනිගහක් විකරයට 
තමුන්නාන්ගසේ අ මැතිතුමාටත් උපගෙසා ගෙන්න. තමුන්නාන්ගසේට 

තවත් අ මැතිවයයාග න් සුදු ුණණු  ා න්න ගෙයක් නැහැ. 

තමුන්නාන්ගසේට අ මැතිවයයාගේ හිනතෂිගයකු ගවන්න,  

අ්රමාේව එතුමාට  ංගවන්න තවත් වුවමනාවක් නැහැ. හැබැි ,  
අගේ යග  නායෙයන්ට තිගබන ්ර ාන ගේවාෙ,  රු .මතිතුමනි?  
අගේ යග  නායෙයා වන ජනාකරපතිවයයාට තිගබන ්ර ානය, 
 ගෙොගහොමෙ ශ්රී ලංො නිෙහසා පක්ෂ්ඨය මගේ පක්ෂ්ඨය  ෙය  න්ගන් 

කියන එෙි . ආග , අවුරුදු 5ෙට කියලාි . නිර්පාක්ෂිෙි  
කියලාි  ආග . හැබැි , ශ්රී ලංො නිෙහසා පක්ෂ්ඨය මගේ ෙය 
 න්ගන් ගෙොගහොමෙ කියන එෙි  ෙැන් එතුමාට තිගබන ්ර ානය. 

එතැනින් එහාට ගෙයක් තිගබනවාෙ? නැහැ. එතැනින් එහාට 
තමුන්නාන්ගසේ ෙන්නවාෙ? නැහැ.  

ඊ ඟට, එක්සත් ජාතිෙ පක්ෂ්ඨයට තිගබන ්ර ානය ගමොෙක්ෙ? 

එක්සත් ජාතිෙ පක්ෂ්ඨයට තිගබන ්ර ානය  ැන මම කියන්න 
යන්ගන් නැහැ. මම ගේ ගධී පාලන ක්ගෂ්ඨේ්රයට නවෙගයක්. 
හැබැි , සමහය ගධීවලා අපි ෙන්නවා  ෙකිනවා. ඒ ගධීවලා ගේ යටට 

කියන්න ඕනෑ නැහැ.   රු අමාතයතුමනි, ගේ යග  වි ාවවිෙයාල 
ශිෂ්ඨයයන් සගහෝෙයත්වගයන් සිනවය බව මම වි ාවාස ෙයනවා.  රු 
.මතිතුමනි, නවෙ වෙයට අති බුණතයයක් බණිනවා ගන්. ානවෙ 
වෙයා කියන එගක් ගත්රුම ෙැන ග නෙ ඔය ෙථා ෙයන්ගන්?  

නවෙ ොලය තයේ අත්ෙැකීේ ලැගබන ොලයක්  ගෙොගහේවත් 
නැහැ,  රු .මතිතුමනි. මම එන්ගන් ෙැබතිග ොලාලාග  ිඳලා 
නේ, ගේ ෙැබිතිග ොලාලාග  ගෙොලාගලක් කියා හඳුනා ැනීමටි  

ෙැබිලාලා කියලා  ොඩ් එෙ ෙමන්ගන්. ගමන්න ෙැබිලාලා. පාගර් 
වැනවලා හිනවයත් ෙන්නවා, ගමන්න ාෙැබිලාලාා කියලා. මාස තුනක් 
එෙ ගේළියට  මන් ෙයනගෙොට අපි මුුණණු නවෙ හඳුනා  න්නවා. 

ගමන්න ාෙැබිලාලාා කියලා ෙවුරුත්  හඳුනා  න්නවා. සිංදුවක් 
කියන්න කි වාම, ඔුණට තිගබන හැකියාව අපි හඳුනා  න්නවා. 
හැබැි   රු .මතිතුමනි, ඒෙ විෙිති ෙයලා ිවයි . ගධී පාලන 

හසාතය විසින් ඒ උප සංසාෙිතිය විනා  ෙ ා. මා වි ාවවිෙයාලය 
.තුග ේ හිටපු මිනිගහකු විකරයට, නවෙ වෙය කියන එෙ හරි 
ආෙයණීය විකරයට වින්ෙ මිනිගහක්. Hostel එගක්දී ෙලිසම 

 ලවන්න කි වාම ගෙොලාගලෝ ින්න තැන ෙලිසම  ලවන එෙ 
්ර ානයක් ගනොගවි ,  රු .මතිතුමා.  හැබැි  වි ාවවිෙයාලගයන් 
පිටත සිනවන අය කි ග  ගෙොගහොමෙ? ාගහ දගවන් ින්න ිඩ 
සලසාසනවාා කියලාි .  රු .මතිතුමනි, හැබැි  .ඳුේ .ඳග න 

හිනවයාට ගේ ආණ්ඩුග  කී ගෙගනක් නේ සමාජ ය ිදිරිගත 
ගහ දගවන් ින්නවාෙ? අන්න, සමාජ ජාලා ගවබ් අඩවිවල අගේ 
.මතිවරුන් නිරුවත් ෙයලා තිගබනවා. ඒ .මතිවරුන්ට ගිහිලාලා 

බලන්න කියන්න, තම තමන්ගේ රූපය දිහා. අන්න, නිවැයදි රූපය 
සමාජ ජාලා ගවබ් අඩවිවල තිගබනවා.  

 රු අමාතයතුමනි, ගේ අවුරුදු පහ .තු ත ගේ යග  
අධයාපනය ගෙගයහි වැඩි ඕනෑෙමකින් ෙටයුතු ෙයලා, ගේ යග  
අධයාපනය නිසි තැනට ග න යන්න තමුන්නාන්ගසේට හැකියාව 

ලැගබ්වි කියලා මම වි ාවාස ෙයනවා.  රු .මතිතුමනි, මම 
වි ාවාස ෙයන ආොයයට උසසා අධයාපන අමාතයාං ය බධීෙ විය 
යුත්ගත් මහාමාර්  අමාතයාං ය සමඟ ගනොගවි , අධයාපන 

අමාතයාං ය සමඟි . අගේ ෙරුවන්ගේ අේමලා පහ වසය ශිෂ්ඨයත්ව 
විභා යට ගපනී සිනවන ෙරුවන් එලාලා ග න පන්තිවලට යනවා. 
O/L Exam එෙ ෙයන ගෙොට නවෙක් අත් හැයලා ෙමනවා. ඊ ඟට, 

ගමොනවා හරි ගෙයක් උෙසා තියලා උසසා ගප  පන්තිවලට 
යවනවා.  රු .මතිතුමනි, තමුන්නාන්ගසේ වි ාවාස ෙයන්න, අගේ 
 ේවල සමහය අේමලා ෙ ද ෙඩන එෙ නවත්වලා රෑට වී 

ගෙොටන්න ගිය අවසාථා තිගබනවා. අලාලපු ග ෙය වී ගෙොටන්න 
ගියා. .ි ? ගමෝලා  සා ගෙගෙන් වී ගෙටුගවොත් විතයි   හාලා 
ගසේරුවක් හේබ වුගණ්. එගහමි  ඔවුන් තමන්ගේ ෙරුවන් 
වි ාවවිෙයාලයට යැ ග . මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, දුේපත් 

පවුලකින් පාර්ලිගේන්තුවට ආපු තරුේයකු විකරයට මම ෙන්නවා,  

977 978 

[ රු එසා. ග්රේමයත්න මහතා] 
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හාලා නැතුව ග ෙය හිටපු ෙවසට තමි  දුේපත්ෙගේ තයම 

ෙැගනන්ගන් කියලා.  අණ්ඩ ෙමපු ෙලිසම .ඳග න ගිය නිසා 
තමි  මට දුේපත්ම පවුලෙ සිනවන ෙරුවකුගේත් හැඟීේ 
ගත්ගයන්ගන්. මාගේ ආසනය නිගයෝජනය ෙයමින් ගේ 
පාර්ලිගේන්තුවට ගත්රී පත් වුණු එෙ මන්ත්රීවයගයක් ගේ වන විට 

හැම තැනම කිය කියා යනවා, ජීවිගත්ට පාර්ලිගේන්තුවට එන්න 
බැරි එවුන්ටත් ාමහින්ෙ සු ඟා නිසා පාර්ලිගේන්තුවට එන්න 
පුළුවන්ෙම ලැබුේාය කියලා. ගධී පාලනායා කියන මිනිහා 

හැමොම මිනිසුන් ිදිරියට ගිහිලාලා කියන්ගන්, ාමම 
තමුන්නාන්ගසේලා ගවනුගවන් ගපනී ින්නවා, අපි දුේපත් 
තමුන්නාන්ගසේලා ගවනුගවන් ගපනී ින්නවාා කියලාි . හැබැි  

දුේපත් මිනිගහකුට ෙවොවත් උඩට එන්න ගෙන්ගන් නැහැ,  රු 
.මතිතුමනි. ඒෙ තමි  .ත්ත ෙථාව. ෙවොවත් උඩට එන්න 
ගෙන්ගන් නැහැ. හැබැි  දුේපත් මිනිගහකුග න් අහන්න, ාඔබ 

යටට ගෙොි  තයේ ආෙගර්ෙ? ඔබ ගේ යග  මිනිසුන්ට ගෙොි  තයේ 
ආෙගර්ෙ?ා කියලා.   

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, මම ගේ ගවලාග  මතක් 
ෙයන්න ඕනෑ, ගේ ගලෝෙගත තිගබන්ගන් තය ොරී අධයාපන 
යටාවක් බව. Hostel එෙක් නැති ෙරුගවෝ අගේ වි ාවවිෙයාලවල 
ිග න  නිධීදී තව ෙරුගවක් ිග න  න්න .ගමරිොවට යනවා. 
මාතය රුුණණු වි ාවවිෙයාලගත ිග න  ත්ත ෙරුවාත්, 
.ගමරිොග  ිග න  ත්ත ෙරුවාත්, ගෙගෙනාම අවසානගතදී job 
එෙක්  න්න එෙ තැනෙට එනවා. ඒ ගෙගෙනා තමුන්නාන්ගසේගේ 
අමාතයාං යට ආගවොත් පිට යට ිග න  ත්ත මිනිහාටෙ, රුුණණු 
වි ාවවිෙයාලගත ිග න  ත්ත මිනිහාටෙ job එෙ ගෙන්ගන් කියලා 

මම තමුන්නාන්ගසේග න් අහනවා,  රු .මතිතුමනි.  ොටෙ, job 
එෙ ගෙන්ගන්? Job එෙ ගෙන්ගන් අය පිට යට ිග න  ත්ත 
මිනිහාට. .ි ? ඌට තමි  ඔළුව තිගබන්ගන්  ෙැනුම තිගබන්ගන් 
කියලා තමුන්නාන්ගසේලා රණයේය ෙයන නිසා. හැබැි  වි ාවවිෙයාල 
අධයාපනය  මන් ෙ  යුතු දි ාව ගමොෙක්ෙ කියන එෙ පිළිබඳව 
ොටවත් ගත්රුමක් නැහැ. ොටවත් හැඟීමක් නැහැ. ඒෙ සිංහල 
ගවන්න පුළුවන්  ගෙම  ගවන්න පුළුවන්  මුසාලිේ ගවන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, අගනක් ොයේය තමි  
උතුගර් .ති වුණු සිධීකරය. සිංහල ශිෂ්ඨයයකුට එ ව එ වා  හන 
ගෙොට ඒෙ ගබො  ත්ත විකරය හරිෙ කියලා ගෙම  ජාතිෙ 
සන්ධානගත මන්ත්රීවරුන්ග න් මම අහනවා  අපි ඒෙ ගබො 
 ත්තා. අපි ඒෙ ගබො  න්න විකරයක් තිබුේා ගන්. සංහිඳියාව 
.තුග ේ ඒෙ ගබො  ත්ත විකරයක් තිබුේා. හැබැි  ගබො  න්න 
ඕනෑ එගහමෙ,  රු .මතිතුමනි? ඒෙ ගබො  න්න තිබුගණ් 
එගහම ගනොගවි . ගෙගෙනාම ශිෂ්ඨයගයෝ කියන  ේයට ෙමලාි  
ඒෙ ගබො  න්න තිබුගණ්. ගෙම ෙ, මුසාලිේෙ, සිංහලෙ කියලා 
ගනොගවි ,  ාගේ අගේ ශිෂ්ඨයගයක්ා කියන හැඟීගමනුි  ඒෙ ගබො 
 න්න තිබුගණ්. හැබැි  ඒ පසුතැවීම ෙවොවත් තමුන්නාන්ගසේලාට 
හෙන්න බැහැ. ඒ ගුනව ොපු ශිෂ්ඨයයා සතයය ෙන්නවා.  ඒ ගුනව ොපු 
ශිෂ්ඨයයාගේ හිෙය සාක්ෂිය සතයය ෙන්නවා. අපි අතය තිගබන්ගන් 
ජාති ගේෙයක්, ආ ේ ගේෙයක් ගනොගවි . ගේ යටට සතය 
වපුයන්නි  අපට වුවමනා ෙයන්ගන්,  රු .මතිතුමනි. ඒෙි  අගේ 
වුවමනාව. 

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, වි ාවවිෙයාල පරිසයය තු  
නවෙයන් අතය  ග ොඩ නැ ඟී තිබුණු සගහෝෙයත්වය ගේ වන විට 
සේූරර්ේගයන්ම  අවසන්.  ඒ ොලගත වි ාවවිෙයාල පරිසයය තු  
නවෙයන්  අතය  සගහෝෙයත්වයක් ග ොඩනැඟිලා තිබුේා.  දුේපත් 
පවුලකින් .විලාලා ින්ගන් ෙවුෙ, එයා ගෙොි  තයේ දුේපත්ෙ, 
එයාට උෙවු ෙයන්න ඕනෑ ගෙොගහොමෙ කියලා ි සාසය අපි ෙන්නවා. 
හැබැි  ෙැන් එගහම හඳුනා  ැනීමක් සිදු වන්ගන් නැහැ.  

 රු .මතිතුමනි, වි ාවවිෙයාල ආ ාර්යවරුන්ග න් 
තමුන්නාන්ගසේ ගේ  ැන අහලා බලන්න. ෙැන්  assignment එෙක් 
ෙයන්න දුන්නාම  මුලින්ම ෙයන්ගන් නේ නවෙ ෙමන එෙි .  

රුවන්, තයං ,  ාමිෙ ආදී ව ගයන් නේ නවෙ ෙමනවා.  ඊට පසුව 
එෙ එක් ගෙනා ඒ assignment එෙ ෙයන්න ොයෙ වුණු ්රමාේය 
ගෙොච් යෙ කියලා සටහන් ෙයනවා.   එක් ගෙගනක් සියයට 85ි   
අගනක් ගෙනා සියයට 20ි   අගනක් ගෙනා සියයට 20ි  කියලා 
group එගක් නායෙයා ගිහිලාලා lecturerට වාර්තාවක් ගෙනවා. 
හැබැි  එො එගහම එෙක් තිබුගණ් නැහැ.  මගේ සගහෝෙයයකුට 
ගේ assignment එෙට සේබන්ධ  ගවන්න බැරි ්ර ානයක් 
තිගබනවා නේ,  එො මම ඒෙ ෙැනග න සිනවයා.   නවෙයන් 

ොලගත දී සිදු වූ හඳුනා  ැනීමත් සමඟ ඔුණගේ ග ෙය ්ර ාන 
තිගබනවා,  අේමාට අසනීපි ,  ඒ නිසා අගේ සගහෝෙයයාට එන්න 
ගවන්ගන් නැහැ කියලා මම ෙැන ග න හිනවයා.  අගනක් ගෙනා 
ගේසන් වැඩ ගපො ෙ බොම අනන්න යනවා කියලා අපි ෙැන ග න 
හිනවයා. ඒ නිසා assignment එෙට ඔුණගේ ොයෙත්වය සියයට 
20ි  කියලා මම ෙැේගේ නැහැ. වි ාවවිෙයාල තුළින්, වි ාවවිෙයාල 
ශිෂ්ඨයයන් තුළින් අෙ ඒ සගහෝෙයත්වය සේූරර්ේගයන්ම ඈතට 
.ෙග න ගිහිලාලා ිවයි .  රු .මතිතුමනි, යහපත් මිනිසුන් 
හෙන්න, ඒ වාගේම ගේ යට ිදිරියට ග ොඩ නඟන්න වි ාවවිෙයාල 
අධයාපනගයන් සහ වි ාවවිෙයාල ශිෂ්ඨය ශිෂ්ඨයාවන්ග න්  න්න 
පුළුවන් ොර්ය භායය අති වි ාලි  කියලා මම වි ාවාස ෙයනවා. 
මා වි ාවාස ෙයනවා, නිලධාරින් හැනවයට වාඩි ගවලා ින්න අය 
ෙවො ගහෝ ෙවසෙ වි ාවවිෙයාලයෙ හිටපු අයි  කියලා.  

 රු .මතිතුමනි, මට මතෙි , එෙ අවසාථාවෙදී මගේ 
වි ාවවිෙයාලය මාරු ෙයන්න වුවමනාවක් තිබුණු බව. එතගෙොට 

මා සාවාන්න රූපවාහිනිගත වැඩ ෙයනවා. මට එහි වැඩ ෙයන්න 
විකරයක් නැති නිසා මට වි ාවවිෙයාලය මාරු ෙයන්න අව ය වුේා. 
මා හත් වතාවක් UGC එෙට ගියා. UGC එගක් එක් ගෙගනක්වත් 

මාව .තු ට  ත්ගත් නැහැ. ඔන්න වුණු ගධී. UGC එෙට හත් 
වතාවක් ගියා. එෙ වතාවක්වත් මාව .තු ට  ත්ගත් නැහැ. මගේ 
්ර ානයට .ුණේ ෙන් දුන්ගන් නැහැ, ලියුමක් දීලා යන්න කි වා. 

මා වි ාවාස ෙයනවා, දියලා නැත්නේ ඒ ලියුම ගෙොගහෝ ගහෝ 
තැනෙ .ති කියලා. තමුන්නාන්ගසේලා කියනවා, ශිෂ්ඨයයන් පායට 
බහිනවා වැඩිි  කියලා. හැබැි  අෙ ශිෂ්ඨයයකුගේ ්ර ානයක් 
පිළිබඳව ගප ධී ලිෙව ගහෝ ගිහින් ෙථා ෙය  න්න තැනක් නැහැ. 

ශිෂ්ඨයයන්ගේ ්ර ාන පිළිබඳව ෙථා ෙය  න්න තැනක් නැහැ. ඒෙ 
තමි  .ත්ත.  

ගේ පාර්ලිගේන්තුග දී මා තමුන්නාන්ගසේලාග න් 

ග  යවගයන් ිලා් මක් ෙයනවා. ගේ පාර්ලිගේන්තුව .තුග ේ 
ිඳග න, ගේ යට හෙන්න, ගේ යට ග ොඩ නඟන්න ොයෙ වන අය 
විකරයට තමුන්නාන්ගසේලාග න් මා එෙම එෙ ිලා් මි  

ෙයන්ගන්. ගේ යග  අධයාපන අමාතයාං ය හා උසසා අධයාපන 
අමාතයාං ය එෙට එෙතු ෙයලා එෙ අමාතයාං යක් ෙයන්න 
ඕනෑ.  රු අමාතයතුමනි, අධයාපන අමාතයාං ගත ෙරුගවෝ, 

ගුරුවරු ග  ගයන් ිදිරියට යනවා  උසසා අධයාපන අමාතයාං ය 
එෙ තැන නතය ගවලා තිගබනවා. ගේෙ හරියටම එෙම දුේරිය 
මාර් ගත ය ඝ්ර ාමී දුේරියි , මන්ෙ ාමී දුේරියි  යනවා වාග ි . 

මන්ෙ ාමී දුේරිය ගහමිහිට ිදිරිගයන් යනවා. ය ඝ්ර ාමී දුේරිය 
පිටුපසින් යනවා. එතගෙොට දුේරිය ගෙෙම මන්ෙ ාමීි .  රු 
.මතිතුමනි, ෙැන් ගවලා තිගබන්ගන්, උසසා අධයාපන 
අමාතයාං ය මන්ෙ ාමී  මනෙ යනවා, අධයාපන අමාතයාං ය 

ය ඝ්ර ාමී දුේරියක් විකරයට යනවා. ගෙෙ එෙ තැනෙදී පැටගලන 
බව මතෙ තබා  න්න. ගෙෙ එෙට හැේගපනවා. 
තමුන්නාන්ගසේලාට හැේගපන එෙ ෙැන් ගත්ගයනවා. හැබැි  

තමුන්නාන්ගසේලාට ෙයන්න ගෙයක් නැහැ. ගහේතුව, ෙයන්න 
ගෙයක් නැතිෙම ගනොගවි . එයට ගහේතුව ගවලා තිගබන්ගන්  රු 
.මතිතුමනි, ඒ පිළිබඳ ෙැක්මක් - vision එෙක් - නැතිෙම 

විතයි .  

ජීවත් වන ොලය තු  පක්ෂ්ඨය රැෙ  න්න අසතය ්රො  
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මිනිසුන් නිෙහසා අධයාපනගයන් තව තවත් බිහි ග වා, ෙවුරුන් 
පත් වුේත් ගේ යග  ආණ්ඩුවලට, .මතිවරුන්ට ඒ ගවනුගවන් 

උෙවු ෙයන්නට හැකියාව ලැගබ්වා!ි  කියා. එගසේ ්රාර්ථනා 
ෙයමින්  මා නිහඬ වනවා. සිය ද ගෙනාටම ගතරුවන් සයේි ! 
සාතුතිි . 
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ගු ඊ. සයවනපවන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஈ. சரவைபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
The Hon. Presiding Member, I have some issues to 

bring to the attention of the Minister of Higher Education 
and Highways and the Chairman of the University Grants 
Commission. But, I am going to speak in Tamil.   

இந்ததவகளயிதல, பரவலான முகறயில் பலரதும் நாட்டி 

னதும் கவனத்திற்கு வராத விடயத்கத இந்தச் சகபயின் 

கவனத்துக்குக் தகாண்டுவருகின்தறன். அதன்மீது பல்ககலக் 

கழக மானியங்கள் ஆகைக்குழுவும் உயர் கல்வி அகமச்சரும் 

உடனடியாக நடவடிக்கக எடுக்கதவண்டும் என்றும் 

எதிர்பார்க்கிதறன்.  

யாழ்ப்பாைப் பல்ககலக்கழகத்தில் கல்வி நடவடிக்கக 

களுக்காகத் ததாிவுதசய்யப்பட்ட மகாததவன் விஜயகுமார் 

என்ற மாைவன் தனது கற்றல் நடவடிக்ககககள நிறுத்தி 

விட்டார். பகிடிவகத - "ராக்கிங்" -என்ற தபயாில் அவர் 

வகதக்கப்பட்டதத  இதற்கான காரைம். இந்த விடயம் தமிழ்ப் 

பத்திாிகககளில் தசய்தியாக தவளிவந்ததபாதும் அந்த 

மாைவன் தனது கல்விகயத் ததாடர்வதற்கு தவண்டிய 

நடவடிக்கக எதகனயும் யாழ். பல்ககலக்கழகத் 

துகைதவந்தர் வசந்தி அரசரட்ைதமா பல்ககலக்கழக 

நிர்வாகதமா தமற்தகாள்ளவில்கல. மாைவன் வரப்பிரகாஷின் 

தகாகலயின் பின்னர், பல்ககலக்கழகங்களிலிருந்து 

பகிடிவகத  முற்றாக அகற்றப்பட்டதாகச் தசால்லப்படுகிறது. 

ஆனாலும், பல்ககலக்கழகங்களில் அகவ ததாடரத்தான் 

தசய்கின்றன. அதிலும், தபாரால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டு 

துன்பம், சித்திரவகத என்பவற்றில் அனுபவங்ககளக் 

தகாண்டிருக்கக்கூடிய யாழ்ப்பாைப் பல்ககலக்கழகத்தில் 

இத்தககய தகாடூரம் நடப்பகதயும் அதகனத் 

துகைதவந்தரும் நிர்வாகமும் கண்டுதகாள்ளாமல் 

இருப்பகதயும் ஏற்றுக்தகாள்ள முடியவில்கல. சமூகத்துக்கு 

முன்மாதிாியாக இருக்கதவண்டிய ஒரு பகுதியினர் இவ்வாறு 

கீழ்த்தரமான நடவடிக்ககககளத் தங்கள் கல்வி நிறுவனத்தில் 

அனுமதித்திருப்பது கவகலயளிக்கிறது. மாைவன் 

விஜயகுமார் மிகவும் பின்தங்கிய ஒரு கிராமத்கதச் தசர்ந்தவன். 

பின்தங்கிய அவனது சமூகத்திலிருந்து படித்துப் 

பல்ககலக்கழகத்திற்குத் ததாிவாகிய அவகன ஊக்குவித்து 

ஆதரவளித்திருக்க தவண்டும். அதுதவ பல்ககலக்கழகம் 

தபான்ற உயர் நிறுவனங்கள் ஆற்றியிருக்கக்கூடிய மிகச் 

சிறந்த பைி. ஆனால், அவ்வாறு நடக்கவில்கல.  

2016ஆம் ஆண்டு வர்த்தகப் பிாிவில் இகைந்த 

விஜயகுமார் தவறும் 3 மாதங்களிதலதய தனது படிப்கபக் 

ககவிட்டார். சக மாைவர்களின் பகிடிவகத கட்டுக் 

கடங்காமல் தசன்றகமதய அதற்குக் காரைம். பகிடிவகத 

என்ற தபயாில் தினமும் தகாடுகமப்படுத்தப்பட்ட 

அம்மாைவன், மன அழுத்தத்தினால் தனது படிப்கப 

நிறுத்திவிட்டு, தற்தபாது தந்கதயுடன் தசர்ந்து கூலிதவகல 

தசய்து வருகின்றான். பட்டதாாியாக ஓர் அரச தவகலயில் 

அமரதவண்டும் என்ற அவரது கனவு சிகதக்கப்பட்டுள்ளது . 

உயர் கல்வி அகமச்சரும் பல்ககலக்கழக மானியங்கள் 

ஆகைக்குழுவும் இவ்விடயத்தில் அதிக கவனம் தசலுத்தி , 

அந்த மாைவன் தவறு பல்ககலக்கழகம் எதிலாவது 

கல்விகயத் ததாடர்வதற்கு ஆவன தசய்யதவண்டும். ஏற் 

தகனதவ, மிக தமாசமான நிர்வாகத்கதக் தகாண்டுநடத்தும் 

யாழ்ப்பாைப் பல்ககலக்கழகத் துகைதவந்தர் இந்த 

விடயத்தில் தநர்கமயாக நடந்து, அந்த மாைவனுக்கு நீதி 

வழங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கமுடியாது. அந்த மாைவன் 

இதுததாடர்பில் தன்னிடம் முகறப்பாடு தசய்யவில்கல என்ற 

ஒரு காரைத்கத மட்டும் முன்கவத்து இந்த விடயத்கதக் 

கககழுவி விடுவார். எனதவதான் உயர் கல்வி அகமச்சரும் 

பல்ககலக்கழக மானியங்கள் ஆகைக்குழுவும் இவ் 

விடயத்தில் தகலயிட்டு நடவடிக்கக எடுக்கதவண்டும் என்று 

வலியுறுத்துகின்தறன். இந்த மாைவன் தனது 

பல்ககலக்கழகக் கல்விகய நிறுத்துவதற்குக் காரைமாக 

இருந்த மூத்த மாைவர்கள் ததாடர்பில் பக்கச்சார்பற்ற 

விசாரகை ஒன்கற நடத்தி, குற்றவாளிககளத் தண்டிக்கவும் 

நடவடிக்கக எடுக்கதவண்டும். அப்தபாதுதான் இனிவரும் 

காலங்களில் இத்தககய சம்பவங்கள் இடம்தபறாது 

தடுக்கலாம்.  

தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, தபார் 

முடிவகடந்து 7 ஆண்டுகள் நிகறவகடந்துவிட்டன. நல்லாட்சி 

அரசு தபாறுப்தபற்று ஒரு வருடம் கடந்துவிட்டதபாதும், 

யாழ்ப்பாைப் பல்ககலக்கழகத்தின் உட்கட்டுமான வசதிகளும் 

மாைவர்களுக்கான வசதிகளும் ததகவயான அளவுக்கு 

தமம்பட்டிருப்பதாகத் ததாியவில்கல. எந்த முன்தனற்றமும் 

இல்கலதயன்று நான் கூறவில்கல. ஆனால் ததகவயான, 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட முன்தனற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதா? என்றால் 

இல்கலதயன்தற தசால்லதவண்டியிருக்கிறது. யாழ்ப்பாைப் 

பல்ககலக்கழகத்தின் உட்கட்டுமான அபிவிருத்திக்கு வழங் 

கப்படும் நிதி தபாதுமானதாக இல்கலதயன்று அங்குள்ள 

ஆசிாியர்களும் அலுவலர்களும் குகறபடுகின்றனர். 

துகைதவந்தருக்கு பிடித்தமானவர்களுள்ள பிாிவுகளுக்கு 

அந்தப் பிரச்சிகன இல்கல. என்றாலும் தபரும்பாலான 

பிாிவுகளில் உட்கட்டுமான வசதிககள நன்றாக விாிவுபடுத்த 

தவண்டியுள்ளது. சில கட்டிடங்கள் 18 வருடங்களாக 

பூச்சுக்கூட பூசப்படாமல் இருக்கின்றன. சுத்தமான 

குடிதண்ைீகரப் தபறுவதும் சிக்கலாகதவ இருக்கின்றது. 

யாழ்ப்பாைத்தின் நிலத்தடி நீர் மாசுபட்டிருக்கும் நிகலயில் 

மாைவர்கள், ஆசிாியர்கள் அகனவருக்கும்  கிகடக்கக்கூடிய 

வககயில் பாாியளவிலான நீர் சுத்திகாிப்பு நிகலயம் 

பல்ககலக்கழகத்தில் அகமக்கப்பட தவண்டும். தற்தபாதுள்ள 

சிறிய, சிறிய ததாகுதிகள் ஆசிாியர்களுக்கும் பைியாளர் 

களுக்கும் மட்டுதம பயனுள்ளகவயாக இருக்கின்றன. 

அதிகமான பாவகன காரைமாக அகவயும் விகரவிதலதய 

பழுதகடகின்றன. எனதவ, முழுப் பல்ககலக்கழகத்திற்குமான 

சிறப்பான குடிநீர் விநிதயாகத்துக்தகன நடுவண் சுத்திகாிப்புத் 

ததாகுதிதயான்று உடனடியாக நிறுவப்பட தவண்டும்.  

யாழ்ப்பாைப் பல்ககலக்கழகத்தில் கைினி விஞ்ஞானப் 

பிாிவு ஆரம்பிக்கப்பட்டு 25 ஆண்டுகளாகிவிட்டன. ஆனால், 
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இன்னமும் அதற்கான ஒரு தனிக் கட்டிடத்ததாகுதி இல்கல. 

கைிதப் பிாிவின் ஒரு பகுதியிதலதய அது இன்னமும் இயங்கி 

வருகின்றது. உலகம் முழுவதும் கைினி யுகத்தில் மூழ்கிவிட்ட 

இன்கறய நிகலயில் அதகன எதிர்தகாள்ளக்கூடிய வககயில் 

யாழ்ப்பாைப் பல்ககலக்கழகத்தில் கைினிப் பிாிவு இல்லாம 

லிருப்பது கவகலயளிக்கின்றது. இந்த நிகலகம சீர்தசய்யப் 

பட தவண்டும். இதற்கான முயற்சிகள் ஏற்தகனதவ 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுவிட்டன. ஆனாலும் காாியங்கள் ஆகம 

தவகத்திதலதய நகர்கின்றன. கைினிப் பிாிவுக்தகனத் 

தனியான கட்டிடம் அகமக்கும் பைிகளுக்கான ஆவைங்கள் 

தற்தபாது ததசிய திட்டமிடலுக்குப் தபாறுப்பான அகமச்சில் 

ததங்கிக் கிடப்பதாகச் தசால்லப்படுகின்றது. நாங்கள் 25 

வருடங்களாகக் காத்திருக்கின்தறாம் என்பகதக் தகாழும்பி 

லுள்ள அதிகாாிகள் உைர தவண்டும். பல்ககலக்கழக 

மானியங்கள் ஆகைக்குழுவும் உயர் கல்வி அகமச்சரும் இந்த 

விடயத்தில் அதிக அக்ககற எடுப்பதன்மூலதம பைிககள 

விகரவுபடுத்த முடியும்.  

கடந்த 30 வருடங்களாக வடக்கில் நடந்த தபாரால் நாம் 

பின்தங்கியிருந்ததாம். இனிதமலாவது இந்த உலகத்துடன் 

ஒத்ததாடக்கூடிய வககயில் எம்கம நாம் தயார்படுத்த 

தவண்டியிருக்கிறது. துரதிருஷ்டவசமாக அதகனச் தசய்வதற்கு 

நாம் தகாழும்கபதய எதிர்பார்த்திருக்க தவண்டியிருக்கிறது. 

தகாழும்தபா எப்தபாதும்தபால் மாற்றாந்தாய் மனப்பான்கம 

யுடதனதய நடந்துதகாள்கின்றது. இது இந்த நல்லாட்சியிலும் 

ததாடர்வகதச் சகித்துக்தகாள்ள முடியவில்கல. தகலகமகள் 

தநாோ்கமயுடன் தபசுவதால் மட்டும் மாற்றத்கத ஏற்படுத்திவிட 

முடியாது. தநாோ்கமயான, உண்கமயான நடவடிக்கககளும் 

அவசியம். அதகன முதலில் தசய்யுங்கள்! நல்லிைக்கம் 

தானாகதவ ஏற்படும்.  

பல்ககலக்கழக மானியங்கள் ஆகைக்குழு புதிது புதிதாகப் 

பிாிவுககள ஆரம்பிக்கின்றதபாதும் பல்ககலக்கழகம் 

தகட்கின்ற ததகவயான ஆளைிகய வழங்குவதில்கல; 

குகறத்தத வழங்குகின்றது என்ற குற்றச்சாட்டு நீண்ட 

காலமாகதவ உள்ளது. எல்லாப் பல்ககலக்கழகங்களிலும் 

இதுதவதான் நிகலப்பாடா? அல்லது இதிலும் வடக்குக்கு 

மட்டுதம இத்தககய கவனிப்பா? என்பது ததாியவில்கல. 

ஆனால், பல புதிய பிாிவுகளுக்கும் ஏற்தகனதவ இருக்கின்ற 

பிாிவுகளின் விாிவாக்கங்களுக்கும் தபாதியளவு ஆளைிகள் 

கிகடக்கவில்கல என்தற முகறயிடப்படுகின்றது. எனதவ, 

இந்த விடயத்கத கவனத்திற் தகாண்டு உாிய நடவடிக்கக 

எடுக்கப்பட தவண்டும். 

யாழ். பல்ககலக்கழகத்தின் கிளிதநாச்சியிலுள்ள வளா 

கத்தில் ததாழில்நுட்ப பீடம் புதிதாக ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது. 

ஆனால், அதற்கான உட்கட்டுமான வசதிகள் இன்னமும் சாிவர 

ஏற்படுத்தப்படவில்கல. இந்த ஆண்டில் இந்தப் பீடத்திற்கான 

மாைவர்கள் தசர்க்கப்படவுள்ள நிகலயில் அதற்குாிய 

வசதிவாய்ப்கப அவர்களுக்கு விகரவாக ஏற்படுத்திக் 

தகாடுக்க தவண்டியிருக்கின்றது. கிளிதநாச்சி வளாகத்தில் 

கட்டுமானப் பைிகள் ததாடர்ந்து நடந்துவருகின்றதபாதும் 

தபாறியல் பீடத்திற்கான பைிகளின் மீதத அதிக கவனம் 

தசலுத்தப்பட்டு வருகின்றது. ததாழில்நுட்பபீடம் மிகச் 

சிறப்பானது. அதற்கூடாக தவளிவரக்கூடிய மாைவர்கள் 

எதிர்காலத்தில் மிகச் சிறந்த ததாழில்நுட்ப அறிவுள்ள 

தவகலயாட்களாக உருவாகுவார்கள். ததாழில்நுட்ப அறிவுள்ள 

தவகலயாட்களுக்கு வடக்கில் தபரும் பற்றாக்குகற 

நிலவுகின்ற நிகலயில், இந்தப் பீடம் எதிர்காலத்தில் மிகச் 

சிறந்த சக்திகய வடக்குக்கு வழங்க முடியும். எனதவ, 

அதற்கான கட்டுமானங்ககள விகரவுபடுத்தி அதகன 

ஏற்படுத்திக் தகாடுக்க ஆவன தசய்ய தவண்டும்.  

அத்ததாடு மாைவர்கள் பகிடிவகத மற்றும் குழு 

தமாதல்களில் ததகவயற்று ஈடுபடுவகதத் தவிர்க்கும் 

வககயில் அவர்களுக்கான தபாழுதுதபாக்கு மற்றும் 

விகளயாட்டு வசதிககளயும் விாிவாக்க தவண்டிய ததகவ 

இருக்கின்றது. அதன்மீதும் கவனம் தசலுத்தப்படுவது 

அவசியம். தற்தபாது யாழ்ப்பாைப் பல்ககலக்கழகத்தில் 

அத்தககய வசதிகள் தபாதியளவில் இல்கல என்பது கண்கூடு. 

மாைவர்களின் கல்வி விருத்தியில் கவனம் தசலுத்தும் 

அதததவகளயில், அவர்களின் உடல், உள விருத்தியிலும் 

கவனம் தசலுத்துவதத அவர்ககள எதிர்காலத்தில் நல்ல 

குடிமக்களாக உருவாக்க உதவும்.  

யாழ்ப்பாைப் பல்ககலக்கழகத்தில் அண்ைளவாக 7,000 

மாைவர்கள் தற்தபாழுது கல்வி பயின்று வருகின்றனர் . 

இவர்களுக்கான விகளயாட்டுச் தசயற்பாடுகளுக்கான 

வசதிகள் யாழ்ப்பாைப் பல்ககலக்கழகம் கிளிதநாச்சி 

பிராந்திய நிகலயம் மற்றும் வவுனியா வளாகம் என்பவற்றில் 

ஏற்படுத்தப்பட தவண்டியுள்ளன. தமலும் நிர்வாகக் கட்டிடம், 

ஒளி வசதிகள், நீர்ப்பாசன வசதிகள், கூகடப்பந்தாட்டத் திடல் 

அபிவிருத்தி, வகலப் பந்தாட்டத்திடல் அபிவிருத்தி, கமதான 

தமற்பரப்புச் சமப்படுத்தல், கழிவு நீர்ப்பாசன வசதி, உள்ளகத் 

ததருக்கள், வாகனத் தாிப்பிட வசதி என்பன புனருத்தாரை 

நிதியிருந்து தமற்தகாள்ளப்பட தவண்டியுள்ளது . இதற்காக 

எதிர்காலத்தில் விதசட நிதி ஒதுக்கீடுகள் தமற்தகாள்ளப் 

படுமானால், இந்த வசதிககள ஏற்படுத்துவது சாத்தியமாக 

அகமயும். இதற்குப் புறம்பாகச் சர்வததச தரத்திலான நீச்சல் 

தடாகதமான்கறயும் பார்கவயாளர் அரங்ககயும் நிர்மாைிப் 

பதற்காக நிதி வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட தவண்டியுள்ளது .  

கிளிதநாச்சிப் பிராந்திய நிகலயத்தில் அண்கமயில் 

கல்விச் தசயற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிகலயில் அங்கு 

கமதான வசதி, உள்ளக விகளயாட்டு அரங்கு உட்பட 

ஏகனய உட்கட்டுமான வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட 

தவண்டியுள்ளது. இதற்கான விதசட நிதி ஒதுக்கீடுகள் 

தமற்தகாள்ளப்படும் பட்சத்தில், இப்பிராந்திய விகளயாட்டுச் 

தசயற்பாடுகளுக்கான வசதிககளத் துாிதமாக முன்தனடுக்கக் 

கூடியதாக இருக்கும்.  

வவுனியா வளாகமானது பம்கபமடுப் பிரததசத்தில் 

தற்தபாது அபிவிருத்தி தசய்யப்பட்டு வருகின்றது . இங்கு 

விகளயாட்டு கமதான அபிவிருத்தி நிகறவகடயும் 

தறுவாயில் உள்ளது. அதததநரம் சிறிய உள்ளக விகளயாட்டு 

அரங்கு நிர்மாைிக்கப்பட்டு அதனது பைிகள் நிகறவுறாத 

நிகலகமயில் காைப்படுகின்றது. பார்கவயாளர்களுக்கான 

நிர்மாை வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட தவண்டியுள்ளது. 

இதற்கான நிதிகள் விதசடமாக ஒதுக்கப்பட தவண்டிய ததகவ 

காைப்படுகின்றது.  

பல்ககலக்கழகமானது தனித்து நூற்கல்வியிகன மட்டும் 

தபாதிக்கும் நிறுவனமல்ல. மாறாக நாட்டினதும் பிரததசத் 

தினதும் தபாருளாதார மற்றும் சமூக கலாசாரத்திகன 

தமம்படுத்துகின்ற பாாிய கடகமயிகன அல்லது சமூகப் 

தபாறுப்பிகனக் தகாண்டுள்ளது. கல்விசார் சமூகத்தின் 

நீண்டகாலக் தகாாிக்கக என்றவககயில் நாட்டின் 

தபாருளாதாரத்திற்குப் தபரும் பங்காற்றக்கூடிய திட்டமிடகல 

யாழ். பல்ககலக்கழகத்தினூடாகச் தசய்ய தவண்டியது அரசின் 

தாற்பாியக் கடகம என்பதகன யாழ். மாவட்டத்தின் மக்கள் 

பிரதிநிதியாகிய நான் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்தறன் . அந்த 

வககயில் முதலாவதாக யாழ்ப்பாைப் பல்ககலக்கழகத்தில் 

உடனடியாக Faculty of Marine Engineering -கடல்சார் 

தபாறியியல் பீடத்திகன ஆரம்பிக்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட 

அகமச்சகரக் தகட்டுக் தகாள்கின்தறன். உங்கள் 

983 984 



පාර්ලිගේන්තුව 

அகனவருக்கும் நன்றாகத் ததாியும், வட மாகாைமானது கடல் 

வளத்திகனத் தன்னகத்தத தகாண்டகமந்தது என்று. இந்தச் 

சிறப்பானது தவதறந்த மாகாைங்களுக்கும் இல்லாத வளம் 

ஆகும். அதுமாத்திரமின்றி 1980 காலப் பகுதியில் நாட்டின் 

தமாத்த மீன் உற்பத்தியில் வடக்கு மாகாைம் மாத்திரம் 40 

வீதமான காத்திரமான பங்களிப்பிகனச் தசய்து சிறப்பு 

நிகலயில் இருந்தது. யுத்தத்தின் பின்னரும் யுத்தத்தின்தபாதும் 

இந்த நிகலகம தகலகீழாக மாறியுள்ளது. எனதவ, மீண்டும் 

வட மாகாைத்கத எழுச்சிதபறச் தசய்வதாயின், மீன்பிடித் 

துகறயில் அதிக முதலீட்கட தமற்தகாள்ள தவண்டும். 

அவற்றுள் பிரதானமானது மீன்பிடித்துகறசார் மீதான ஆய்வு 

மற்றும் அறிவியல் ாீதியான, விஞ்ஞான ாீதியான தசயற்றிட்ட 

முன்தனடுப்புக்களாகும்.  இதற்கு ஏற்றாற்தபால் காலத்தின் 

ததகவ கருதி உடனடியாக Faculty of Marine Engineering ஐப் 

தபாருத்தமான இடத்தில் வட மாகாைத்தில் உருவாக்குமாறு 

தகட்டுக்தகாள்கின்தறன்.   

முன்னாள் துகைதவந்தரும் புகழ்தபற்ற தபாறியியல் 

தபராசானுமான அமரர் துகரராஜா அவர்கள் தபாறியியல் 

பீடத்கதக் கிளிதநாச்சியிலும் Faculty of Marine Engineering ஐ  

முல்கலத்தீவிலும் உருவாக்கும் திட்டத்திகன ஏற்தகனதவ 

முன்தமாழிந்திருந்தார். மக்களில் அக்ககறயுள்ள அரசாங்க 

தமனில், மீன்பிடித் ததாழில்சார் துகறகய தமம்படுத்தி 

மக்களது வாழ்வாதாரத்கத அதிகாிக்க நிகனத்தால் கடல் 

தபாறியியல் பீடத்கத முல்கலத்தீவில் உடனடியாக அகமக்க 

முன்வரதவண்டும். இதற்குப் பல்தவறு தபாருளாதார 

நலன்ககள முன்கவக்க முடியும். அகவயாவன: நாட்டின் மீன் 

உற்பத்தி அதிகாிக்கும்; மீன் இறக்குமதி குகறவகடயும்; 

அந்நியச் தசலாவைி இழப்புக் குகறவகடயும். மீன் 

ஏற்றுமதியில் ஓர் அதிகாிப்கப ஏற்படுத்தி தவளிநாட்டுச் 

தசலாவைிகய அதிகாிக்க முடியும். இது நாட்டின் 

ஒட்டுதமாத்த வளர்ச்சிக்கும் பாாிய பங்களிப்கப ஏற்படுத்து 

வதுடன், அரசுக்கான மானியச் தசலவு மற்றும் உதவித்ததாகக 

வழங்கல் தபான்ற தசலவிகன இல்லாமல்  தசய்யும். 

அத்துடன், கடல்சார் துகற சார்ந்த தநரடி மற்றும் மகறமுகத் 

ததாழில் வாய்ப்புக்கள் ஏற்பட்டுத் தற்தபாது காைப்படும் 

தவகலயின்கம தபான்ற பிரச்சிகனகள் இப்பிரததசத்தில் 

இல்லாதுதபாகும். எனதவ, இத்திட்டத்திகன நகடமுகறப் 

படுத்த அகனவரும் முன்வரதவண்டுதமனக் தகட்டுக் 

தகாள்கின்தறன்.   

அடுத்ததாக யாழ்ப்பாைம் மற்றும் வட மாகாைத்திலுள்ள 

ஏகனய மாவட்டங்கள் விவசாய உற்பத்திற்குப் தபயர் 

தபற்றன. குறிப்பாக அங்கு தவங்காயம், மற்றும் மிளகாய் 

உற்பத்தி மிகவும் பிரபல்யம் தபற்றது. 1971ஆம் ஆண்டு 

வடக்கு, கிழக்கு மாகாைங்களில் சின்ன தவங்காய உற்பத்தி - 

red onions - 36,518 தமற்றிக் ததான்னாகவும் தபாிய 

தவங்காய உற்பத்தி 205 தமற்றிக் ததான்னாகவும் இருந்தது . 

தமாத்த உற்பத்தி 36,723 தமற்றிக் ததான்னாகக் 

காைப்பட்டது.  நாட்டின் ஏகனய பகுதிகளின் தமாத்த 

தவங்காய உற்பத்தி 8,428 தமற்றிக்ததான்னாக மட்டுதம 

யிருந்தது. Dr. Preston S. Pattie, Agriculture Economist and 
Mr. Yapa M. Wickramasinghe, Agriculture Economist 
ஆகிதயாாின் 1993ஆம் ஆண்டின் "Present Status and Future 

Prospects of Onion Production in Sri Lanka" என்ற ஆய்வு 

அறிக்ககயின்படி வடக்கு, கிழக்கின் தவங்காய 

உற்பத்தியானது நாட்டின் தமாத்த உற்பத்தியில் 81.35 

சதவீததமனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்நிகலகமயானது 

1971ஆம் ஆண்டிலாகும். பின்னர் 1986ஆம் ஆண்டு அது 79 

சதவீதமாக இருந்தது. யுத்தத்தின் பின்னர் நிகலகம 

தமாசமகடந்துள்ளது.  

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகளரவ உறுப்பினர் அவர்கதள, உங்களுகடய தநரம் 

நிகறவகடந்துவிட்டது. 

 

ගු ඊ. සයවනපවන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஈ. சரவைபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, 

எனக்கு இன்னும் ஒரு நிமிடம் தாருங்கள்! 

தற்தபாழுது பழச் தசய்ககயானது பாாிய முன்தனற்றத் 

திகன இயல்பாக தவளிப்படுத்த ஆரம்பித்துள்ளது . எனதவ, 

மரக்கறி வகககள் மற்றும் பிரபலமான யாழ்ப்பாைம் மற்றும் 

வன்னி மாவட்டங்களின் மாம்பழம், திராட்கச, ததாடம்பழம், 

மாதுளம்பழம், அன்னாசி, பலாப்பழம்  தபான்றவற்றின் 

உற்பத்திகள் அதிகாித்ததபாதும் விவசாயிகளின் வருமானம் 

தமாசமாகப் பாதிப்பகடந்துள்ளது . தபாதிய சந்கத 

வாய்ப்பின்கம, பாதுகாப்பான தபாக்குவரத்து - அதாவது 

பழுதகடயாத வககயில் இடம் நகர்த்தும் ததாழில்நுட்ப 

மின்கம, பழங்ககளப் பதப்படுத்தும் மற்றும் களஞ்சியப் 

படுத்தும் குளிரூட்டியுடன் கூடிய வசதிகள் இன்கம, 

ததாழில்நுட்ப வசதிகள் மற்றும் துகறசார் அறிவு இன்கம 

என்பகவதய இவற்றுக்கான காரைங்களாகும். எனதவ, 

அரசானது தற்தபாகதய சூழலுக்கும் சந்கத வாய்ப்புக்கும் 

ஏற்றாற்தபால் பழச்தசய்கக, பழங்ககளக் ககயாளல், 

பதப்படுத்தல், தபாதியகமத்தல் மற்றும் சந்கதப்படுத்தலில் 

முன்தனற்றத்கத ஏற்படுத்தக்கூடிய வககயில் பழங்ககளயும் 

உைவுககளயும் பதப்படுத்தும் பாாிய ததாழிற்சாகலககள - 

fruit production industry - உருவாக்குவதன்மூலம் வறுகமயில் 

வாழும் எமது விவசாயிககளப் பாதுகாக்கலாம். தவளிநாடு 

களில் யாழ். மாவட்டப் பழவகககளுக்கு நல்ல வரதவற்புக் 

காைப்படுகின்றது. எனதவ, பழவககககளப் பதப்படுத்தி 

தகரத்தில் அகடத்து ஏற்றுமதி தசய்வதன்மூலம் அதிக 

தவளிநாட்டு வருமானத்கத ஈட்டமுடியும்.  ஆககயால், 

அரசாங்கம் பல்ககலக்கழகங்களின்மூலம் இத்தககய பட்டப் 

படிப்பு மற்றும் ததாழிகலயும், அதற்கான ததாழிற் 

சாகலககளயும் தமம்படுத்த உடனடியாக நடவடிக்கக 

தமற்தகாள்ள முன்வரதவண்டுதமனக் கூறி , எனது உகரகய 

நிகறவுதசய்கின்தறன். நன்றி.  

 

[අ.භා. 5.48] 
 

ගු (වවාය) ුරසිතා විවේොන්න ෙහ කිවය  
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) துஸிதா  

விதஜமான்ன) 

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

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, අෙ දින වි ාවවිෙයාල 
(සංග ෝධන) පනත් ගෙටුේපත යටගත් ෙථා කිරීමට අවසාථාවක් 
ලබා දීම පිළිබඳව ්රථමගයන් මා ඔබතුමාට සාතුතිවන්ත වනවා.  

ගේ පිළිබඳව ෙථා ෙයනගෙොට මා කියන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ 
 රු මන්ත්රීතුමනි, 2978 අංෙ 26 ෙයන වි ාවවිෙයාල පනත මඟින් 
වි ාවවිෙයාල ්රතිපාෙන ගෙොමිෂ්ඨන් සභාව පිහිටු වූ බව. ගමම පනත 
විවිධ සංග ෝධන ඔසාගසේ .විත්, අෙ ගේ සංග ෝධන පනත් 

ගෙටුේපත තුළින් වි ාවවිෙයාල ොර්ය මණ්ඩලයට ගමතුවක් ෙලා 
පැවති වයස අවුරුදු 57න් විරාම යෑගේ වයසා සීමාව අවුරුදු 57 සිට 
අවුරුදු 60 ෙක්වා දීර්ඝ ෙයලා තිගබනවා.  

ලංොග  වි ාවවිෙයාලයකින් උපාකරයක් ලබා ග න .විත්, ශ්රී 
ලාංකීය වි ාවවිෙයාලයෙ උපාකරයක් හොයපු අග්රාමාතයවයයකු 

985 986 

[ රු ඊ. සයවනපවන් මහතා] 
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නිගයෝජනය ෙයන යජයක් යටගත් ගේ උත්තරීතය සභාව 

නිගයෝජනය ෙයමින් වි ාවවිෙයාල  ැන ෙථා කිරීමට අවසාථාව 
ලැී ම මගේ භා යයක් ගෙොට සලෙනවා. ගේ අවසාථාග දී ඒ  ැන 
ිතාමත් ආඩේබයගයන් ෙථා ෙයන්න මා ෙැමැතිි . 
විග ේෂ්ඨගයන්ම වි ාවවිෙයාල  ැන ෙථා ෙයන ගෙොට අගේ සගහෝෙය 

මන්ත්රීවරුන් කි වා වාගේම වි ාවවිෙයාල ජීවිතය තමි  ජීවිතගත 
සුන්ෙයම ොලය කියලා අපි ොටත් කියන්න පුළුවන්. 
වි ාවවිෙයාලගතදී  ඒ සුන්ෙය අත්ෙැකීේ ලැබූ උපාකරධාරි මහජන 

නිගයෝජිතයන් සිය ද ගෙනාම ඒ ොයේයත් එක්ෙ එෙඟ ගවනවාය 
කියලා මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, වි ාවවිෙයාල ජීවිතය  ැන ෙථා 

ෙයන ගෙොට මට මතක් ගවනවා, 2984 වර්ෂ්ඨගත අපි රුුණණු 
වි ාවවිෙයාලගත නවෙය පීධයට ගිහිලාලා ්රථමගයන්ම නවෙ 
වෙයට මුුණේ දුන් ආොයය. සමහය ගවලාවට නවෙ වෙය කියන 

එෙ අමිහිරි අත්ෙැකීමක් වුේත් අපි සුන්ෙයව ලැබූ ඒ නවෙ වෙය 
අපි තවමත් ගබොගහොම ආෙයගයන්, මිහිරියාගවන් මතෙයට නඟා 
 න්නවා. අපි වි ාවවිෙයාල ශිෂ්ඨය ශිෂ්ඨයාවන් විකරයට නවෙ වෙයත් 
එක්ෙ විවිධ අයෝගයෝ වලට මුුණේ දුන්නා.  

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, ඒ ොලගත වි ාවවිෙයාල ොල 
සීමාව තු දී ගබොගහොම අභා ය සේපන්න ොල පරිච්ගේෙයෙටත් 
අපි මුුණේ දුන්නා. ඒ 2984 - 85 වර්ෂ්ඨවල තිබුණු භීෂ්ඨේොරී 
තත්ත්වයි . ඒ  නිසා තරුේ වයගසේ සිනව අපට වසය හතයකින් 

හතයහමායකින් උපාකරය සේූරර්ේ ෙය ග න එළියට එන්න තිබුණු 
අවසාථාව අහිමි වුේා. ඒ ොලගත තිබුණු ගධී පාලන වාතාවයේය 
නිසා විවිධ බලපෑේ එක්ෙ අපට වසය හතහමායක් අටක් පමේ 
වි ාවවිෙයාලය තු  ින්න සිධීධ වුේා. නමුත් ජීවිතගත විවිධ 

අයෝගයෝ  මධයගත  අගේ වි ාවවිෙයාල මිතුරු මිතුරියන් එක්ෙ 
ගබොගහොම ගලන් තුෙමින්, සගහෝෙයත්වගයන්  ත ෙයමින්, එෙ 
බත්පත ගබො ග න ොපු ආොයය මට මතෙි . .ත්තටම ගේ 

වෙවානුග  තයේ ඒ වෙවානුග  පහසුෙේ තිබුගණ් නැහැ.  අෙ ගේ 
ගප ධී ලිෙ වි ාවවිෙයාලත් එක්ෙ අය   ෙයන ගෙොට මට මතක් 
ගවනවා, අපිත් ඒ ොලගත  වි ාවවිෙයාල ශිෂ්ඨය ශිෂ්ඨයාවන් හැනවයට 

වීදි බැසාස ආොයය. හැබැි , මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි,  අපි 
ගේ තරුේ ජීවිත  ැන ෙථා ෙයන ගෙොට අෙ  වි ාවවිෙයල ෙරුවන් 
පායට බැහැලා  අය   ෙයන ගෙොට මම ෙැක්ගක් මගේ ජීවිතගත 

අත්ෙැකීේ. ඒෙ තමි  අපට වසය හතයහමායකින් උපාකරය 
සේූරර්ේ ෙයලා එළියට එන්න තිබුණු අවසාථාව අහිමි ගවලා ඒ 
සඳහා  වසය හතක්  ත වුණු එෙ. ඒෙට ගහේතු වුගණ් ගේ යග  

තිබුණු විවිධ බලපෑේ සහ විවිධ ෙණ්ඩායේවල බලපැේ ෙ කියලා 
මට හිගතනවා.  

.ත්තටම මට ගේ ගවලාග    ගේ උත්තරීතය සභාග  සිට අගේ 
ආෙයණීය වි ාවවිෙයාල දුවා ෙරුවන්ට පණිවිඩයක් ගෙන්න 
තිගබනවා. ජීවිතගත තරුේ සමගත අධයාපනය හොයනවාය කියන 

එෙ ිතාම වනවනා අවසාථාවක්. ඒ ොලගතදී තරුේ ජවය නිසා 
පායට බැහැලා, උධීගඝෝෂ්ඨේ ෙයලා තමන්ගේ ජීවිතගත වනවනා 
ොලය  නාසාති ෙයමින් ගේ මුලාවට රැවගටන්න එපාය කියන 
පණිවිඩය වැඩිහිනවගයක් විකරයට, මවක් විකරයට ගබොගහොම 

ආෙයගයන් සහ ගලන් තුෙමිනුි  මම ගෙන්ගන්. ගමොෙෙ, අපට ඒ 
ොලය ජීවිතගත ෙවොවත්  ආපසාසට අදින්න බැහැ. එවැනි ගධී 
තුළින් අපි  අත්ෙැකීේ ලබා තිගබනවා. ඒ සිදු වීේ එක්ෙ අපට යාජය 

ගසේවයට අන්තර්ග්රහේය ගවන්න සිධීධ වුගණ් තාරුේය නිමා 
ගවන ගෙොටි .   

මූලාසනාරූඪ   රු මන්ත්රීතුමනි, ගේ ගවලාග  අපි ෙකින තවත් 

ගෙයක් තිගබනවා. ඒ ොලගත වි ාවවිෙයාල පධීධතිය තු   තිබුණු 
පීධ   ැන බලන විට අෙ වි ාවවිෙයාලවල  ෙරුවන්ට ිග න  ැනීම 
සඳහා ගනොගයකුත්   අවසාථා, විවිධ විෂ්ඨය ධායාවන් තිගබනවා. 

යග  අව යතාව අනුව වි ාවවිෙයාලවල සමසාත විෂ්ඨය පධීධතිය  

සැෙගසනවා නේ අෙ අගේ යග  එෙතු ගවලා ින්න ෙලා 
උපාකරධාරින් පිරිසගේ විරැකියා ්ර ානය විසඳන්න අවසාථාව 
සැලගසනවාය කියා මම හිතනවා. අෙ අගේ යග  උපාකරය ලබා 
 ත් දුවා ෙරුවන්ට තිගබන ්රධානතම  ැට දව විරැකියාවි . 

විරැකියාවට ගහේතුව ගේෙි . වි ාවවිෙයාලවල  පාධමාලා සෙසා ෙය 
තිගබන්ගන් ය ග  රැකියා අවසාථා සඳහා පවතින ිලා දමට 
ගනොගවි . ඒ නිසා අෙ මුුණේපාන  ැට දවක් විකරයට අගේ තරුේ 

පිරිසට රැකියා අවසාථාවන් ලබා  ැනීම සඳහා ොලයක් 
ග වලාවලට ගවලා ිඳලා, සමහය ගවලාවට තමන්ගේ උපාකරයට 
සරිලන්ගන් නැති ආොයගත විත්රණන්ට .තු ත් ගවන්න සිදු 

ගවලා තිගබනවා.  

ඒ නිසා  රු උසසා අධයාපන අමාතයතුමනි, ගේ ගවලාග  

අපට ්රධානම  ැට දව, අයෝගයෝ ය ගවලා තිගබන්ගන් ගේ 

උපාකරධාරින්ගේ විරැකියා ්ර ානය විසඳීමි . මූලාසනාරූඪ  රු 
මන්ත්රීතුමනි, ගේ ගවලාග  මම අගේ  රු උසසා අධයාපන 

අමාතයතුමාට ග  යවගයන් ගයෝජනා ෙයනවා, ගේ යග  

අව යතාවට අනුව, ිලා දමට සරිලන ආොයයට ගේ වි ාවවිෙයාල 

පධීධතිය තු  පාධමාලාවන් .ති ෙයලා, ඒ සඳහා ෙරුවන් නැඹුරු 

ෙයවීම  ැන අවධානය ගයොමු ෙයන්නය කියා. ඒෙ උසසා 

අධයාපන අමාතයාං යට පමේක් ගනොගවි , අධයාපන 

අමාතයාං ය සහ අනිකුත් අමාතයාං වල එෙතුවක් හයහා ගමය 
සිදු විය යුතුි  කියලා මා හිතනවා. ඒ ොයේය පිළිබඳව විග ේෂ්ඨ 

අවධානය  ගයොමු ෙයන ගලස මා  රු .මතිතුමාග න් ිලාලා 

සිනවනවා. 

ගප ධී ලිෙ වි ාවවිෙයාල  ැන ෙැන් ෙථා ෙ ා. ගප ධී ලිෙ 

වි ාවවිෙයාල  ැන ෙථා ෙයන ගෙොට මට මතක් වුේා, යා ම .ති 

ෙයපු ගප ධී ලිෙ නවෙය විෙයාලයට විරුධීධව මමත් එො නවෙය 

ශිෂ්ඨයාවක් විකරයට එළියට බැහැලා, මහ ගමෝෙය,  ාලාල ්රගධී වල 
picketing වයාපායවලට හවුලා වුණු ආොයය. හැබැි , 2993 සහ 

2994 වසයවලදී ගේ යා ම නවෙය පීධගයන් පිට වුණු - 

ගප ධී ලිෙ නවෙය විෙයාලගත - ශිෂ්ඨය ශිෂ්ඨයාවන් සීමාවාසිෙ 

ොලය තු  අධයාපන ෙටයුතු හොයනගෙොට අපත් සම  

්රාගයෝගිෙව සේබන්ධ වුේා. මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, අෙ 

ඔවුන් ගේ යග  විතයක් ගනොගවි , ගලෝෙගත විවිධ යටවල 

විග ේෂ්ඨා නවෙයවරු විකරයට රැකියාවල නියත ගවනවා. නවෙය 
උපාකරය හොයපු ගෙගනකු විකරයට මා කියන්න ඕනෑ, නවෙය 

උපාකරයට විතයි  අෙ ගේ ්ර ානය .තිගවලා තිගබන්ගන් කියන 

එෙ. ගමොෙෙ, විවිධ ක්ගෂ්ඨේ්ර, විවිධ ධායාවන් ඔසාගසේ අනිකුත් හැම 

ක්ගෂ්ඨේ්රයෙම ගප ධී ලිෙ වි ාවවිෙයාල ආයේභ ෙයලා තිගබනවා.  

අෙ වන ගෙොට මහත් ආන්ගෙෝලනයෙට ලක්ගවලා තිගබන 

SAITM නවෙය විෙයාලය  ැන  රු සභාග  ෙථා ෙ ා.  රු 

උසසා අධයාපන .මතිතුමනි, නියමිත ්රමිතියෙට අනුව 
වි ාවවිෙයාල ්රතිපාෙන ගෙොමිෂ්ඨන් සභාව මගින් රණයේය ෙයන 

ලකුණු ම ටමෙට ගප ධී ලිෙ නවෙය විෙයාලවලට ගේ ෙරුවන් 

බඳවා  ැනීම සිදු ෙග ොත්, ගේ වනගෙොටත් අගේ යටට බලපාලා 

තිගබන නවෙයවරුන්ගේ හිඟය පියවා  න්න ිදිරිගතදී අවසාථාව 

ලැගබ්වි කියා මා හිතනවා. ගමොෙෙ, ගේ යග  ආගයෝජනය විය 

යුතු වි ාල මුෙලා සේභායයක් විගධී  යටවලට .දිලා යනවා. ගේ 
ෙරුවන් විගධී  යටවලට ගිහිලාලා, නවෙය විෙයාව හොයලා 

.විලාලා, Act 16  කියන විභා යට ගපනී ිඳලා, ගේ  යග  ලියා 

පදිංචි නවෙයවරුන් ගවනවා. නවයය, ගක්රෝධය නැතිව, ගේ 

ෙරුවන් නියම ්රමිතියෙට, නියම සුදුසුෙේ එක්ෙ නවෙය 

විෙයාලවලට බඳවා  ැනීගේ ක්රමග ෙයක් .ති  ෙග ොත් අගේ 

යනවන් පිට යටට යන සලාලි නවෙ අගේ යග ම ආගයෝජනය ෙයලා, 

අගේ යට තු  නතය ෙය  න්න පුළුවන් කියා මා හිතනවා.  
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පාර්ලිගේන්තුව 

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, සමහය ගවලාවට තර්ෙ 
විතර්ෙ ග ගනනවා: practical training අඩුි , clinical training 
අඩුි , Community Medicine, Forensic Medicine සඳහා 

training අඩුි  කියලා. නමුත් ගේ යග  සායනිෙ පුුණණු, 
්රාගයෝගිෙ පුුණණු ගෙනවා මා ෙකිනවා. අගේ යග  ෙරුවන් ගවනත් 
යටවලට - චීනය, ින්දියාව, ගන්පාලය වැනි යටවලට-  ගිහිලාලා, 

ගෙොි  ආොයයෙ ්රමිතිෙයේයක් එක්ෙ ගේ විෂ්ඨයය 
සේබන්ධගයන් සායනිෙ පුුණණු වීේ ලබනවාෙ කියලා කියන්න අප 
ෙන්ගන් නැහැ. මා ගේ අවසාථාග දී ඒ ොයේය  ැනත් අවධානය  

ගයොමු ෙයනවා. ්රමිතිෙයේයත් එක්ෙ නවෙය විෙයාලයට ෙරුවන් 
බඳවා  ැනීම ට ක්රමග ෙයක් ග ගනන ගලස අගේ උසසා අධයාපන  
අමාතයතුමාට මා ගයෝජනා ෙයනවා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Ishak Rahuman. Before 

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

 
ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

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

now take the Chair.   
 

ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව  ගු ෙි ල්වාගනම් ිනලකයාජා ෙහතා මූලාසනවයන් 

ඉව ක වුවයන්  ගු ලකී ජයවර්)න ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலதவ, மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. MYLVAGANAM THILAKARAJAH  left the 
Chair, and  THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 
 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු මන්ත්රීතුමා ෙථා ෙයන්න. 

 
[අ.භා. 5.59] 

 
ගු ඉෂ්ඨාක් යහුොන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, මහාමාර්  හා උසසා අධයාපන 

අමාතයාං ය  ැන විනාඩි කිහිපයක් ගහෝ ෙථා ෙයන්න ලැී ම 
පිළිබඳව  මා සතුටු වනවා.  ලංො ිතිහාසගත ෙවොවත් සිදු වුගණ් 

නැති විකරයට මගේ අනුයාධපුය දිසාත්රික්ෙගත කිගලෝමීටර් 900ක්  
iRoad project එෙ යටගත් පායවලා හෙන්න එතුමා ිදිරිපත්ගවලා 
සිනවනවා. එම වැඩ ෙටයුත්ත පටන්  ැනීම පිළිබඳව මට වි ාල 
සතුටක් ෙැගනනවා. මා ප මුගවන්ම එතුමාට මගේ සාතුතිය පුෙ 

ෙයනවා.  

දූෂිතම මහාමාර්  පධීධතිය තමි  එතුමාට බාය දීලා තිබුගණ් 
කියලා ඔබ - අපි සිය ද ගෙනාම ෙන්නවා. මහාමාර්  අමාතයාං ගත 

ගලාෙේ හැනවයට ග්රේමසිරි කියලා පලා ගහොගයක් හිනවයා. ඒ වාගේ 

දූෂිත පාලන ොලයක් තිබුණු අවකරගත තමි  ගමතුමාට ගේ 
අමාතයාං ය බාය දුන්ගන්. ගමතුමා ෙැන් එහි පිරිසිදු පාලනයක් 
අයග න යනවා. මහාමාර්  අමාතයාං ගත ෙැන් සිනවන 
සභාපතිතුමා, ඒ වාගේම ගලාෙේතුමා  රු .මතිතුමා යටගත් පසු 

ගිය අවුරුධීෙෙ ොලය තු  ගබොගහොම අවංෙභාවගයන් යුතුව 
ෙටයුතු ෙය මහාමාර්  පධීධතිය අතින් අගේ යට වි ාල සංවර්ධන 
යු යෙට අයග න ගිහිලාලා තිගබනවා. අපි සිය ද ගෙනාම 

ෙන්නවා, එො වැඩ අවසන් කිරීමට අවුරුදු 30ක් යනවාය කි ව 
මහවැලි වයාපායය, හිටපු ජනාකරපති ගේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා 
විසින් අවුරුදු පහකින් අවසන් කිරීම සඳහා  ාමිණී දිසානායෙ 

මැතිතුමාට භායදුන් බව. ඒ වාගේම තමි  උසසා අධයාපන හා 
මහාමාර්  අමාතයාං ගත වි ාල ්ර ාන තිබියදී ෙැන් එය  රු 
ලක්ෂ්ඨාමන් කිරි.ලාල මැතිතුමාට භායදී තිගබනවා. හැමොම මහ 

පාගර් හිටපු වි ාවවිෙයාල  මි න්ගේ ්ර ානවලට  රු .මතිතුමා 
විසඳුේ ලබාදීලා අෙ ඒ අයට ගහොඳ  මන් මාර් යක් හෙලා දීලා 
තිගබන බව අපට පැහැදිලිවම ෙකින්න පුළුවන්.  

අෙ විපක්ෂ්ඨගත අය SAITM එෙ  ැන ෙථා ෙයනවා. අෙ අගේ 

යග  ෙරුවන් ගලෝෙගත ගවනත් යටවලට ගිහිලාලා රුපියලා ගෙෝනව 
2, 3 වියෙේ ෙයලා ිග න  න්නවා අපි ෙකිනවා. ඒ සිය ද ගෙනාම 
මුෙලා වියෙේ ෙයලා අගේ අලාලපු යට වන ින්දියාව, 

පාකිසාතානය, මැගලාසියාව, සිං ේූරරුව වැනි යටවලාවලට 
ගිහිලාලා  ි ග නග න නැවත ලංොවට ආවාට පසාගසේ විභා යක් 
පවත්වලා ඒ අයටත් අපි රැකියා ලබාගෙනවා. .ි , අපි ඒ වාගේ 

ගධීවලා ෙයන්ගන්? SAITM එෙ විපක්ෂ්ඨගත උෙවිය එො පටන්  ත් 
ගෙයක් වුවත්, ාගේවා වැයදි වැඩ, ගේවාට ිඩ ගෙන්න එපාා 
කියලා අෙ ඒ අයම  මි  නවෙ අවුසාසලා යවනවා.  රු 

.මතිතුමනි, ඔබතුමා ොගේවත් කීේවලට යටත් ගවන්න එපා. 
 රු ජනාකරපතිතුමාත්,  රු අ මැතිතුමාත් ඔබතුමාට වි ාල 
ෙර්තවයයක් භායදීලා තිගබනවා.  

ිතිහාසගතදී සී.ඩබ්ලි .ඩබ්ලි . ෙන්නන් ය අධයාපන 
.මතිතුමා මහ ගපයළියක් ෙ ා වාගේ, ෙැන් සිනවන අධයාපන 
අමාතය  රු අකිල වියාේ මැතිතුමා Ordinary Levelවලින් එහාට 
Advanced Level අනිවාර්යි  කියලා  රු අ මැතිතුමාගේ 

උපගධී ෙත්වය අනුව රණයේයක් අයන් තිගබනවා.  රු ලක්ෂ්ඨාමන් 
කිරි.ලාල අමාතයතුමනි, ඒ වාගේම ඔබතුමා ඒ  මි  මහ පායට 
බසාසන්ගන් නැතුව ඒ සිය දම  මි න්ට උසසා අධයාපනය ගහොඳින් 

ලබාගෙනවා කියන වි ාවාසය මත  රු අ මැතිතුමා එම 
අමාතයාං ය ඔබතුමාට භායදීලා තිගබනවා. එවැනි වි ාල 
වි ාවාසයකින්  යුතුව ඔබතුමාට ගේ අමාතයාං ය භායදීලා 

තිගබනවා. ඔබතුමා ෙක්ෂ්ඨගයක්, ඔබතුමාට බැරි ගෙයක් නැහැ. 
ඔබතුමා අමාතයවයයා ව ගයන් ෙටයුතු ෙ  පසු ගිය අවුරුධීෙෙ 
ොලය තු  ගේ අමාතයාං ගත වි ාල ගවනසක් ෙ ා. ඒ නිසා 

ෙවුරු ගමොනවා කි වත්, ෙවුරු විග  නය ෙ ත් ඔබතුමා ඒවා 
 ේන්  න්න එපා. ිදිරි අවුරුදු 4ම පිටුපස හැරී බලන්ගන් නැතුව 
ඔබතුමා යන  මන ිදිරියටම ගිහිලාලා යටට සහ අධයාපනයට 
වි ාල ගසේවයක් ෙයන්න කියා අප ි ලාලා සිනවනවා.  

 රු අ මැතිතුමාගේ සංෙලාපය අනුව, ෙවොවත් නැති විකරයට 
ගමවය අය වැගයන් ෙ  ගධීය ය නිෂ්ඨාපාෙනගයන් අධයාපනය සඳහා 
සියයට 6ක් ගවන්ෙයලා තිගබනවා. සමසාත යටම ෙන්නවා, 
ගවනත් අමාතයාං වලට වඩා වැඩිගයන්, අධයාපනය සඳහා ෙ  

ගධීය ය නිෂ්ඨාපාෙනගයන් සියයට 6ක් ගවන් ෙග ේ ාඅධයාපනය 
නැතුව ගලෝෙයක් නැහැා කියලා  රු අ මැතිතුමාත්, 
ජනාකරපතිතුමාත් ෙන්නා නිසාි  කියලා. ඒ නිසා තමි  සියයට 6ක් 
අධයාපනයට ගවන් ෙග ේ. ිග න ත් අයට තමි  මුළු 

ගලෝෙගතම .විෙලා හැම ගෙයක්ම ෙය න්න පුළුවන් ගවන්ගන්. 
ිග න  ත්ගත් නැති අයට කිසි ගෙයක් ෙය න්න බැහැ. පසු ගිය 
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යජය ොලගත ගමොනවාෙ ෙග ේ? අධයාපනය ගවනුගවන් මුෙලා 

ගවන් ෙ ාෙ? ගසොච් ේ මුෙලක් තමි  ගවන් ෙග ේ. ඒෙට ගහේතුව 
ගමොෙක්ෙ? ිග න  ත්ගත් නැති ෙණ්ඩායමක් සිනවගයොත් තමන්ට 
හැමොම යට පාලනය ෙයග න ින්න පුළුවන් කියලා ඔවුන් 
හිතුවා.  රු ජනාකරපතිතුමාත්,  රු අ මැතිතුමාත් ඒ විකරයට 

ෙටයුතු ෙයන්න ගිගත නැහැ. ඔවුන් ගමොනවාෙ ෙග ේ? අධයාපනය 
ගේ ගලෝෙයටම ගහොඳ ගෙයක් කියලා, සමසාත ලංොවටම 
අධයාපනය දීලා, ගේ යට සිං ේූරරුව වාගේ, .ගමරිොව වාගේ, 

England වාගේ උසසා ම ටමට ග නැලාලා, අගේ යටත් ිහ ම 
අධයාපනයක් තිගබන යටක් කියලා හඳුන්වාගෙන්න තමි  ඔවුන් 
උත්සාහ ෙයන්ගන්. අෙ අගේ තරුේයන් පිට යටවලට ගිහිලාලා 

ෙේෙරුවන් ව ගයන් වැඩ ෙයනවා. එගහම නැතුව, ලංොග  
සිනවන ආෙයණීය ෙරුවන්ට ලක්ෂ්ඨ ගෙගක්, තුගන් පඩියක් ලැගබන 
රැකියාවක් ලබාගෙන්න ෙටයුතු ෙයන්න ඕනෑ කියලා තමි   රු 

ජනාකරපතිතුමාත්,  රු අ මැතිතුමාත් ඒ විකරයට ෙටයුතු ෙයලා 
තිගබන්ගන්. 

අගේ සගහෝෙය මන්ත්රීතුගමක් යාපනය වි ාවවිෙයාලය  ැන 
කි වා. යාපනය වි ාවවිෙයාලය  ැන අප සිය ද ගෙනාම ෙන්නවා. 

යාපනය වි ාවවිෙයාලය කියන්ගන් ගේ යග  වි ාල සේපතක්. පසු 
ගිය ොලය දිහා බැ දවාම, ලංො ිතිහාසගත යාපනය 
වි ාවවිෙයාලය තමි  අධයාපනගයන් උසසාම සාථානයෙ තිබුගණ්. 

ගේ ආණ්ඩුව ජාති, ආ ේ, කුල මල ගේෙයක් නැතිව පිහිටුවා 
තිගබන ආණ්ඩුවක්  සේමුති ආණ්ඩුවක්.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී .ති ොලය අවසානි . 

 

ගු ඉෂ්ඨාක් යහුොන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, මට තව විනාඩියෙ ොලයක් 

ගෙන්න. 

ිතිහාසගතදී සී.ඩබ්ලි . ඩබ්ලි . ෙන්නන් ය මැතිතුමා, 
ගේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා,  ාමිණී දිසානායෙ මැතිතුමන්ලා 

වැනි අය අධයාපනය ගවනුගවන් සිදු ෙ  ගසේවාව  ැන බලධීදී, 
මමත්, ගේ යග  ජනතාවත්, අති රු ජනාකරපතිතුමාත්, 
අ මැතිතුමාත් වි ාවාස ෙයනවා ඔබතුමා ෙක්ෂ්ඨ .මතිවයගයක් 

ව ගයන් ඔබතුමාටත් අධයාපනය ගවනුගවන් වි ාල ගසේවයක් 
කිරීමට පුළුවන් බව. මඩෙලපුව, අේපාය, ඒ වාගේම ගෙම  
මාධයගයන් ි ැන්වීේ ෙයන සිය දම වි ාවවිෙයාලවල 
අධයාපනයට අව ය ෙටයුතු ිටු ෙය ගෙන ගලස ිලාලා සිනවමින් 

මම ගේ සභාගවන් සමු න්නවා.  

 
[பி.ப. 6.07] 

 

ගු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් ෙහතා (රාමීය ආර්ථිකය ිළිතබඳ 

නිවයනජය අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு அமீர் அலி சிஹாப்தீன் - கிராமிய தபாருளாதார 

அலுவல்கள் பிரதி அகமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, உயர் 

கல்வி அகமச்சுடன் சம்பந்தப்பட்ட பல்ககலக்கழகங்கள் 

( திருத்தம்)  சட்டமூலம் பற்றிய இன்கறய விவாதத்திதல 

கலந்து தகாள்வதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தகமக்கு உங்களுக்கு 

நான் நன்றி கூறக் கடகமப்பட்டவனாக இருக்கின்தறன். இந்த 

நாட்டிதல இருக்கின்ற எல்லாப் பல்ககலக்கழகங்களுக்கும் 

விதசடமாக வடக்கு, கிழக்கிதல இருக்கின்ற பல்ககலக் 

கழகங்களுக்கு சாதி, மத, தபதத்துக்கு அப்பால் நின்று தசகவ 

தசய்கின்ற ஓர் அரசியல்வாதியாகதவ தகளரவ உயர் கல்வி 

மற்றும் தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சர் லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல 

அவர்ககள நான் பார்க்கின்தறன். தகளரவ  அகமச்சர் 

அவர்கள் கடந்த மாதம் கிழக்கு மாகாைத்துக்கு விஜயஞ் 

தசய்து அந்த மாைவர் சமூகத்ததாடும் ஆசிாியர் 

சமூகத்ததாடும் அங்குள்ள பல்ககலக்கழகங்களுக்குத் 

ததகவயான நிகறய விடயங்ககளப்பற்றி  தநரடியாகப் 

தபசியதுடன், எதிர்காலத்தில் அவற்றின் ததகவககள 

நிகறதவற்றி கவப்பதாகவும் கூறியுள்ளார் . அதற்காக இந்த 

இடத்திதல தகளரவ அகமச்சர் அவர்களுக்கு நான் நன்றி கூற 

விரும்புகிதறன்.  

விதசடமாக கிழக்குப் பல்ககலக்கழகத்திதல 300 

மில்லியன் ரூபாய் தசலவில் அகமக்கப்பட்ட ஒரு மாைவர் 

விடுதிகய அகமச்சர் அவர்கள் அண்கமயிதல திறந்து 

கவத்தார். அவர் அங்கு உகரயாற்றுககயில் "கல்வியானது 

இந்த நாட்டிலுள்ள எல்தலாருக்கும் கிகடக்க தவண்டும். இதில் 

யாருக்கும் பாரபட்சம் காட்டப்படக்கூடாது" என்கின்ற 

கருத்கத அந்தச் சமூகத்திடம் ததளிவாகச் தசான்னார். 

தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் கிழக்குப் பல்ககலக்கழகத்திதல 

தபாறியியல் பீடத்கதயும் சட்ட பீடத்கதயும் தபற்றுத்தருவார் 

என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்தறாம். அது மாத்திரமல்லாமல் 

கடந்த காலங்களில் யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட கிழக்குப் 

பல்ககலக்கழகத்துக்கு உட்கட்டகமப்பு வசதிககளச் 

தசய்வதில் அகமச்சர் அவர்களுகடய பங்களிப்புக்ககளயும் 

ஆதலாசகனககளயும் நிதிதயாதுக்கீடுககளயும் அந்த 

மாவட்டத்தின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற ாீதியிதல நான் 

மிகவும் தகளரவமாக எதிர்பார்க்கின்தறன். அந்தப் பைிகய 

தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் தசய்வார் என்று நம்புகின்தறன். 

அதததநரம் அகமச்சர் அவர்கள் கிழக்குப் 

பல்ககலக்கழகத்திற்கு  தபாறியியல் பீடம் - Faculty of  

Engineering ஐயும் Faculty of  Law ஐயும் தபற்றுத்தர 

தவண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அந்தப் பிரததச மக்களிடம் 

இருக்கின்றது. அது மாத்திரமல்லாது அதற்குச் சற்றுத் 

ததாகலவிதல இருக்கின்ற ததன்கிழக்குப் பல்ககலக் 

கழகத்திலும் சட்ட பீடத்கத -  Faculty of  Law- ஆரம்பிக்க 

தவண்டும் என்பது அந்தப் பிரததச மக்களின் பலத்த 

எதிர்பார்ப்பாகும். எனதவ, அங்கு சட்ட பீடத்கத ஆரம்பித்து 

அந்தப் பிரததசத்திதல இருக்கின்ற மாைவர்களுக்கும் 

இலங்ககயிலுள்ள ஏகனய மாைவர்களுக்கும் சட்டம் 

கற்கக்கூடிய வாய்ப்பிகனப் தபற்றுத்தர தவண்டும் என்று 

இந்த தநரத்திதல அகமச்சர் அவர்களிடம் தவண்டுதகாள் 

விடுக்கின்தறன்.    

ததன்கிழக்குப் பல்ககலக்கழகத்தின் முன்னாள் உப 

தவந்தர் - VC - இஸ்மாயில் அவர்கள் கடந்த காலங்களிதல 

அதகன மிகவும் திறம்பட வழிநடத்திச் தசன்று ததசிய 

ாீதியிலும் சர்வததச ாீதியிலும் அங்கு தபாதுமான வளங்ககளப் 

தபற்றுக் தகாடுத்தகமக்காக இந்த இடத்திதல நான் 

அவருக்கும் நன்றி தசால்லக் கடகமப்பட்டிருக்கின்தறன்.   

தகளரவ அகமச்சர் அகமச்சர் அவர்கதள! இன்று நாங்கள் 

எல்தலாரும் பல்ககலக்கழக மாைவர்கள் பற்றியும் 

அவர்களுகடய எதிர்காலம் பற்றியும் தபசிக்தகாண்டிருக் 

கின்தறாம். அதததநரம் பட்டதாாிகளாக தவளிதயறுகின்ற 

வர்கள் எல்தலாரும் ததாழில்வாய்ப்கப எதிர்பார்த்துக் 

தகாண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகதவ, இன்று இவர்களுக்குச் 
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சவாலாக இருக்கின்ற ததாழில்வாய்ப்பு எதிர்காலத்திதல 

அவர்களுக்குக் கிகடக்கக்கூடிய வககயில் நாங்கள் 

நடவடிக்கக எடுக்க தவண்டும். பல்ககலக்கழகங்களிதல 

ததாழில்சார் துகறககள அதிகமாக அறிமுகப்படுத்துவதன் 

மூலம் மாத்திரம்தான் இந்த நாட்டில் எமது எதிர்கால இகளஞர் 

சந்ததிககள இந்த நாட்டில் தக்ககவத்துக் தகாள்வதற்கும் 

காப்பாற்றிக் தகாள்வதற்கும் முடியும். எனதவ, எமது 

நாட்டுக்குத் ததகவயான, சர்வததசத்திற்கு ததகவயான 

துகறகளில் பட்டதாாிககள உருவாக்குவதற்கான 

பாடதநறிககள - கற்ககதநறிககள ஏற்படுத்தக்கூடிய  

சந்தர்ப்பத்கத பல்ககலக்கழக மானியங்கள் ஆகைக்குழு 

அந்தந்தப் பல்ககலக்கழகங்களுக்குக் தகாடுக்க தவண்டு 

தமன்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்தறாம். 

விதசடமாக, கடந்த காலங்களில் கிழக்கு பல்ககலக் 

கழகத்திதல தவளிவாாிக் கற்கக தநறிகளுக்குப் பதிவு 

தசய்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது. அதனால் அந்தப் 

பிரததசத்தில் இருக்கின்ற மாைவர்கள் அதிகமாதனார் 

பயன்தபற்றார்கள். ஆனால், கடந்த  2-3 வருடங்களாக அங்கு 

தவளிவாாிக் கற்கக தநறிககள ஆரம்பிப்பதற்குாிய 

அனுமதிகயப் பல்ககலக்கழக மானியங்கள் ஆகைக்குழு 

வழங்காமல் இருப்பது ஏன்? என்ற தகள்விகய அந்தப் 

பிரததசத்திலிருக்கின்ற படிப்பதற்கு ஆர்வம் தகாண்ட, 

பல்ககலக்கழக அனுமதி கிகடக்காத இகளஞர்கள்  

எங்களிடத்தில் தகட்கிறார்கள்.  

බාහිය උපාකරයක් සඳහා ිග න  න්නට හැකියාව තිගබන 
තරුේයන් ගබොගහෝ ගෙගනක් නැ ගඟනහිය ප ාගත් ින්නවා. 

විග ේෂ්ඨගයන්ම ඔවුන් බලාගපොගයොත්තුගවන් ින්නවා, මඩෙ පුව 
වි ාවවිෙයාලගයන් ඒ බාහිය උපාකරය ෙයන්න. අවුරුදු තුනෙ සිට 
ගේ සඳහා UGC එෙ permission ලබා දී නැති බවට ආයංචියක් 

තිගබනවා. ඒ නිසා  රු .මතිතුමනි, ෙරුේාෙය ගසොයා බලා ඒ  
අවසයය ලබා ගෙන්න කියලා අපි ඔබතුමාග න් ිලා් මක් 
ෙයනවා. 

கிழக்குப் பல்ககலக்கழகமானது, கடந்த 30 வருடகால யுத்த 

சூழலிலும் ததாடர்ந்து தசயற்பட்டுக்தகாண்டிருந்தது. 

இப்தபாழுது இந்த அரசின் காலத்திதல அது மிகவும் தவகமாக 

முன்தனறி வருகின்றது. உயர் கல்வி அகமச்சின் தசயலாளர் 

மற்றும் பல்ககலக்கழக மானியங்கள் ஆகைக்குழுவின் 

அதிகாாிகள் அதற்கு அதிக பங்களிப்கபச் தசய்துதகாண்டிருக் 

கின்றார்கள். அதற்காக நான் அவர்கள் எல்தலாருக்கும் நன்றி 

கூறக் கடகமப்பட்டவனாக இருக்கின்தறன். கிழக்கு 

மாகாைத்திலிருக்கின்ற மக்களுகடய கல்வித் தாகத்கத 

ஈடுதசய்யக்கூடிய நிறுவனங்களாக இருக்கின்ற கிழக்குப் 

பல்கலக்கழகத்திற்கும் ததன்கிழக்குப் பல்ககலக்கழத்துக்கும் 

ததகவயான உட்கட்டகமப்பு வசதிககள எதிர்வரும் 

காலங்களில் தசய்துதகாடுப்பதற்கு அதிக பங்களிப்புச் தசய்ய 

தவண்டுதமன்ற பலமாக எதிர்பார்ப்பு அந்தப் பிரததசத்திலிருக் 

கின்ற அரசியல்வாதிகளுக்கு மட்டுமல்ல, கல்வி கற்கதவண்டு 

தமன்று விரும்புகின்ற எல்தலாருக்கும் இருந்து 

தகாண்டிருக்கின்றது. எனதவ, தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள், 

அகமச்சின் தசயலாளர் மற்றும் அதிகாாிகள் உட்பட 

எல்தலாரும் அதிதல அதிக சிரத்கத எடுக்க தவண்டும்.  

கிழக்கு மாகாைத்திதல பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு 

சமூகத்தினர் வாழ்கின்றார்கள். மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலிருக் 

கின்ற கிழக்குப் பல்ககலக்கழகத்தில் கடந்த காலத்தில் மிகுந்த 

கஷ்டத்திற்கும் இன்னல்களுக்கும் மத்தியிதலதான் மாைவர்கள் 

கற்றார்கள். அந்தப் பல்ககலக்கழகம் இப்தபாழுது 

வளர்ச்சியகடந்து தகலநிமிர்ந்து நிற்கின்றது. இந்தச் சூழலிதல 

அதிக வாய்ப்புக்ககள நீங்கள் அந்த பிரததசத்திற்குப் 

தபற்றுக்தகாடுக்க தவண்டுதமன்று இந்தச் சகபயிதல நான் 

விண்ைப்பம் தசய்கிதறன். அது காலத்தின் கட்டாயத் 

ததகவயும் அந்தப் பிரததசத்திலிருக்கின்ற மக்களுகடய 

ததகவயுமாகும். எங்களுகடய தகாாிக்ககயின் 

அடிப்பகடயிதல எதிர்காலத்திதல ததன்கிழக்குப் பல்ககலக் 

கழகத்துக்குச் சட்ட பீடத்திகனயும் கிழக்குப் பல்ககலக் 

கழகத்துக்கு தபாறியியல் பீடத்திகனயும் சட்டபீடத்கதயும் 

வழங்கி, அந்தப் பிரததசத்திலிருக்கின்ற மாைவர்களுகடய 

கல்வித் தாகத்கதத் தீர்த்துத் தரதவண்டுதமன்று தகட்டு, 

வாய்ப்புக்கு மீண்டும் நன்றி கூறி , விகடதபறுகின்தறன. 

வஸ்ஸலாம்.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Mohamed Navavi. You 
have five minutes. 

 
[6.15p.m.] 

 
ගු වෙොවහොෙඩ් නවවි ෙහතා 
(மாண்புமிகு முஹமட் நவவி) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Thank you, Mr. Presiding Member, for giving me this 
opportunity. I must also thank the Hon. Minister. I know 
him for many years. I am very happy that the future of 
the students who are studying in universities is in your 
hands. It is not an easy task to look after the students in 
universities. However, when we compare  your work with 
that of the earlier governments, I think you are doing a 
great job.  

Actually, I want to speak on the private medical 
university - SAITM. Now, only a very small percentage 
of the students who get through the GCE (Advanced 
Level) Examination enter Government universities. The 
others, even though they are qualified, are unable to enter 
universities. Then what happens? Their parents spend 
millions of rupees and send them  abroad. Our money is 
going out. Once they complete their studies in countries 
like Russia, they come back; sit for Act 16 examination 
and finally they are taken in.  So, if we can allow students 
to study abroad, come back and sit for Act 16 
examination, what is the harm in having a private medical 
university here? When we do that, definitely, parents who 
can afford will send their children who could not enter 
Government universities to those private universities.  

Actually, now, there is a shortage of doctors. In 
Puttalam, in my electorate, there are  three hospitals. I 
had been the Provincial Minister of Health, so I know the 
problems at those hospitals. Still, in the Kalpitiya Base 
Hospital, there are not enough doctors. There are not 
enough doctors in the Karaitivu Hospital also. In the 
Puttalm Base Hospital there is a shortage of doctors. So, 
there are problems like this. We cannot take in all the 
students who are qualified in to the universities. So, we 
can have not only one private medical university, but 
many.  
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Now, take international schools. When parents do not 
get a chance to send their children to leading government 
schools, they send their children to international schools. 
If we can have international schools for O/Ls and A/Ls, 
what is the harm in having private medical universities? 
What is the harm in having universities which can bring 
out engineers and doctors? So, you will have to think 
about that. Now, the world is advancing. So, we should 
not stick to one thing. We did not have this problem 30 - 
40 years ago. The population has grown up at such a rate 
that the Government finds it so difficult to find a solution 
to this problem.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have one more minute. 

 
ගු වෙොවහොෙඩ් නවවි ෙහතා 
(மாண்புமிகு முஹமட் நவவி) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Sir, just give me two minutes, please. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Okay.  

 
ගු වෙොවහොෙඩ් නවවි ෙහතා 
(மாண்புமிகு முஹமட் நவவி) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Hon. Minister, I have been following what you have 
been telling about private universities. Please go ahead. 
We are with you. This is the biggest problem you are 
facing today. Now, there are private universities and the 
Open University is also there. There is a Regional Centre 
of the Open University in Puttalam where about 13 
courses are conducted. Hon. Minister, I have been 
discussing with you regarding the increase of 
programmes. Please be good enough to do that, because 
there are a lot of students who  cannot enter State 
universities and  they would be able to do other studies 
there and come up in life. 

There is another problem we face in our area today.  
Our area is an agricultural area. There are more than 
16,000 acres of land that produce agricultural products 
and we also have the fisheries industry. The Hon. Palitha 
Range Bandara, State Minister of Skills Development and 
Vocational Training is trying to establish training centres. 
I need your help to form them in our area also, so that 
poor people can come up in their life by obtaining proper 
education.  

Thank you Minister of Higher Education. Whatever 
decision you take on the SAITM, private medical college, 
we are with you. Go ahead with that decision. You have 
to establish not only one medical college but more private 
medical colleges to produce more doctors in future. So, 
more students can come up in their lives.  

Thank you.  
 

ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
පන ක වකම්ම්පත ඊ  අනුකූලව වා වන වය කියවන ලදී.   
 
வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டாம் முகறயாக மதிப்பிடப்பட்டது. 

 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
ෙුර ප වන වයනජනාව සභා සම්ෙත විය.: 
''පන ක වකම්ම්පත පූර්ේ පාර්ලිවම්න්ුර කායක සභාවක  

පැවරිය 
යුුර ය.'' --[ගු  ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා] 
 
தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவுக்குச் 

சாட்டப்படுமாக"  [மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல] 

 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Lakshman Kiriella.] 
 
කායක සභාවවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො මූලාසනාරූඪ විය.] 
குழுவில் ஆராயப்பட்டது. 

[மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள் 

தகலகம வகித்தார்கள்.] 
Considered in Committee. 
[THE HON. PRESIDING MEMBER  in the Chair.] 

 

 
1 සි  4 වතක්  වගන්ින පන ක වකම්ම්පවතහි වකො සක් 

හැටිය  ිනබිය යුුර යි  නිවයනග කයන ලදී. 
 
1ஆம் வாசகத்திலிருந்து 4ஆம் வாசகம் வகர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியாக இருக்கதவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
Clauses 1 to  4  ordered to stand part of the Bill. 

 
 ප්රඥපප්ින වගන්ිනය සහ නාෙය පන ක වකම්ම්පවතහි වකො සක් 

හැටිය  ිනබිය යුුරයි  නිවයනග කයන ලදී.  
පන ක වකම්ම්පත  සෝවශ්න)න යහිතව වාර්තා කයන ලදී.  
 
சட்டமாகு வாசகமும் தகலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க 

தவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தமின்றி அறிக்கக தசய்யப்பட்டது. 

 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported without Amendment. 

 
ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, ාපනත් ගෙටුේපත ෙැන් 
තුන්වන වය කියවිය යුතුයාි  මා ගයෝජනා ෙයනවා. 

 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
පන ක වකම්ම්පත ඊ  අනුකූලව ුරන් වන වය කියවා සම්ෙත 

කයන ලදී.  
 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் மூன்றாம்முகறயாக மதிப்பிடப்பட்டு 

நிகறதவற்றப்பட்டது. 

 
Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the Third time, and passed. 
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පාර්ලිගේන්තුව 

 

කල්තැබීෙ 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගු ලක්ෂ්ඨපෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, ාපාර්ලිගේන්තුව ෙැන් ෙලා 
තැබිය යුතුයා ි  මා ගයෝජනා ෙයනවා. 

 
ප්රශ්පනය සභාිමමුඛ කයන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ෙලා තැී ගේ ගයෝජනාව,  රු මුජිබුර් යුණමාන් මහතා. 

 
සිරියානු අර්බුාය  සාෙකාමී විසඳුෙක් 

சிாியா பிரச்சிகனக்குச் சமாதானத் தீர்வு 
 PEACEFUL RESOLUTION TO THE SYRIAN CONFLICT 

 
[6.23p.m.] 

 
ගු මුජිබුර් යහුොන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

Hon. Presiding Member, I move the following 
Adjournment Motion: 

 "The Arab uprising started in December 2010 in 
Tunisia. By the end of February 2012, longstanding rulers 
had been forced from power in Tunisia, Egypt, Libya and 
Yemen. Civil uprising had erupted in Bahrain and Syria 
and protests had broken out in a dozen other Arab 
countries. 

Except for Tunisia, the Arab people’s cries and 
struggles for freedom and democracy have either been 
brutally suppressed or have resulted in civil war involving 
major global and regional powers. The price has been 
paid mostly by the civilians, the ordinary people whose 
lives have been devastated. 

The situation in the Middle East has rarely been as 
desperate as it is today. We see large-scale civilian 
suffering in Syria, Yemen, Iraq and Palestine. 

Two weeks ago, in a briefing to the Security Council, 
the Under Secretary-General for Humanitarian Affairs, 
Stephen O’Brien, said that the suffering in Aleppo, once 
Syria’s commercial epicenter, was the “apex of horror.” 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! මූලාසනය සඳහා  රු ගේ.එේ. ආනන්ෙ 
කුමායසිරි මහතාගේ නම ගයෝජනා ෙයන ගලස මා ිලාලා 

සිනවනවා. 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ්ඨ ා සිල්වා ෙහතා (විවද්ශ් ක යුුර 
නිවයනජය අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 

தவளிநாட்டலுவல்கள் பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, ා රු ගේ.එේ. ආනන්ෙ 
කුමායසිරි මහතා ෙැන් මූලාසනය  ත යුතුයාි  මා ගයෝජනා 
ෙයනවා. 

 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ග  ු ලකී ජයවර්)න ෙහතා මූලාසනවයන් ඉව ක 

වුවයන්  ගු වේ.එම්. ආනන්ා කුොයසිරි ෙහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 அதன்பிறகு, மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலதவ, மாண்புமிகு தஜ.எம். ஆனந்த 

குமாரசிறி அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
ගු මුජිබුර් යහුොන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

The situation in Syria continues to be one of 
unspeakable suffering for the Syrian people who are 
killed, forced to survive under bombs or flee to less-
ravaged areas. Estimates range from 250,000 to 500,000 
killed in the five-year old Syrian war. The ongoing civil 
war has created more than 4.8 million Syrian refugees 
dispersed in Egypt, Iraq, Jordan Lebanon and Turkey and 
6.6 million Internally Displaced Persons as of 2015. Syria 
has 160,000 stateless persons as of 2015. 

UN humanitarian agencies and partners are currently 
operating within a very large humanitarian response plan 
which calls for US Dollars 3.2 billion in funding and of 
which just 33 per cent has been received as of August. 

In this hour of urgency and need, we, as the Sri 
Lankan Government should stand by the ordinary Syrian 
people and call on the international community to bring a 
halt to the violence and gross violation of human rights 
that is taking place in the Middle East especially in Syria. 
It is unfortunate that recent talks between the United 
States and Russia on Syria have failed to bring about 
positive results. 

So, I propose that this House call on the global 
powers and the international community to take 
immediate steps to address the urgent humanitarian 
situation and get all parties of the conflict agree to a 
peaceful resolution to the conflict which ensures freedom, 
justice and prosperity to the Syrian people." 

Thank you, very much. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගයෝජනාව සාථිය කිරීම,  රු  ගමොගහොමඩ් නවවි මන්ත්රීතුමා. 
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[6.27p.m.] 

 
ගු වෙොවහොෙඩ් නවවි ෙහතා 
(மாண்புமிகு முஹமட் நவவி) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Thank you  Hon. Presiding Member. Actually, I must 
thank the Hon. Mujibur Rahuman for bringing in this 
Motion at a time like this. Thousands of children are 
homeless today. There are thousands of women living 
without their husbands, who have been killed by this 
devastating war.  

I would like to go back to the history of this crisis. 
When you think of all the Middle East countries, actually 
they were very peaceful. Those countries were rich and 
they were helping almost all the poor countries. There 
were not many problems. They had great leaders. Take 
for instance people like late Muhammad Gaddafi, Saddam 
Hussein and Hafez al-Assad. Those countries were doing 
very well; people were looked after very well and they 
were helping almost all the poor countries. But, today, 
what is their position?  

In 1976, I can remember, we had the Non-Aligned 
Summit in Sri Lanka. Almost all the leaders of the Middle 
East countries came to Sri Lanka and they took part in 
that Summit. After that, they started helping us by 
providing employment to our youth. Today, I must say, it 
is from the Middle East countries that we get the 
maximum amount of foreign exchange. This was the 
situation earlier on.  

I can remember, the big countries that were against 
Saddam Hussein said that he was having mass destructive 
weapons. Then there was  a war  organized by the people 
against him. But once the war was over and once he was 
killed, did they find these mass destructive weapons? 
Where were his planes? After that, they started to attack 
Muammar Gaddafi. The same problem was there. Finally, 
what happened was they took away their oil and wealth 
and these countries are suffering today. Hafez al- Assad 
was one of the best leaders in the Arab countries. What 
happened to him? They got rid of him. Today, his country 
is suffering. Who are suffering most are the poor people. 
They are homeless. As the Hon. Member said, millions of 
people are suffering.  

Now, when you take the Syrian war, 5,000 people 
were killed; 4 million refugees are in the adjoining 
countries; over 6 million people were internally displaced 
and over 150,000 were made stateless.  

We had a war here for 30 years. So, we can 
understand their difficulties. We know the problems that 
we face even today. How many people were displaced? 
How many people were murdered? The same situation 
has arisen there to people who have been helping us.  

What happened in Turkey? They tried their best, but 
unfortunately they could not achieve what they wanted. 
The people of Turkey got together and they saved their 
country. Why are all these things happening? The reason 
is, they want the oil of these countries to be successful.  

They want these people to be under them. They want to 
sell their weapons, arms and ammunition to these 
countries. But, they are not at all worried about the poor 
people. Today, what is happening? When you go to those 
countries, you can see how many people are homeless 
today and how many people are suffering.  If the husband 
is alive, the wife is not there. Thousands and thousands of 
young men and women have become widowers and 
widows. All these things are done just to get their money, 
their oil and to sell their arms.  

Take Palestine for instance. We, as Muslims, know 
that the two biggest Mosques are in Mecca and Medina 
and the third biggest Mosque is Al-Aqsa in Palestine. 
Today, we are unable to go there. The people of Palestine 
are suffering today. They are unable to move about and in 
their own country and they are getting killed.  When we 
go through the newspapers, we can see such things are 
happening at the moment also.  If a young chap throws a 
stone at a soldier, he gets killed. Now this is the position 
there. Today, we are unable to go to the Al-Aqsa 
Mosque.  

Therefore, I think, this is a very timely Motion. Our 
Government must also pay attention to this. What we 
have been facing for the last 30 years should not happen 
to those countries, which have been helpful to us and 
which have been with us when we were in difficulty.  
When we were short of something, there were so many 
countries which helped us. I can remember especially 
those Arab countries helped us and looked after us.  
Today also they are prepared to help us.  

Therefore, I would like to second this Motion and 
request our Government to take this forward and draw the 
attention of the big leaders to bring peace to Syria.  

Thank you.  

 
[பி.ப. 6.32] 

 

ගු ඉෂ්ඨාක් යහුොන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, இன்று 

தகளரவ உறுப்பினர் முஜிபுர் ரஹுமான் அவர்களினால் 

சிாியா நாட்கடப் பற்றிப் பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப் 

பட்ட பிதரரகை ததாடர்பாக ஒருசில வார்த்கதகள் 

தபசலாதமன்று நிகனக்கின்தறன். இன்று சிாியா மட்டுமல்ல 

உலகிலுள்ள முழு அரபு நாடுகளும் அதமாிக்கர்களின் 

சூழ்ச்சியினால் துயரப் படுவகத நாங்கள் காைக்கூடியதாக 

இருக்கின்றது.  இன்று சிாியா நாட்டில் சிறு பிள்களகள் முதல் 

வதயாபதிபர்கள்வகர மிகத் துச்சமான நிகலயில் 

தகால்லப்படுகின்ற சம்பவங்ககள நாங்கள் காைக்கூடியதாக 

இருக்கின்றது.  எமது நாட்டிதல 30 வருட காலமாக  

தகாடூரமான ஒரு யுத்தம் நகடதபற்றது . அதிலிருந்து நாங்கள் 

அகனவரும் படிப்பிகனககளப் தபற்றுக்தகாண்தடாம். 

எங்கள் நாட்டு மக்கள் எவ்வாறு துன்பதுயரங்ககள 

அனுபவித்தார்கதளா, அகதவிட அதிகமான துன்பங்ககள 

உலகத்தில் இன்று முஸ்லிம் நாடுகளிலுள்ள முஸ்லிம்கள் 

அனுபவித்துக்தகாண்டிருக் கின்றார்கள்.  இவர்கள் தசய்த 

பாவம் என்ன? இவர்கள் ஒரு பாவமும் தசய்யவில்கல.  
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ஆனால், அந்த மண்ைிலுள்ள தபற்தறாலிய வளத்கதச் 

சூகறயாடுவதற்காக வித்தியாசமான விதங்களிதல பல 

திட்டங்ககள உலக நாடுகளில் அறிமுகப்படுத்தி, அவர்கள் 

இப்படியான ஒரு தகவலமான தசயலில் ஈடுபட்டுக் 

தகாண்டிருக்கின்றார்கள். 

இன்று ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். என்று வர்ைிக்கப்படுகின்றவர்கள் 

யார்? அவர்கள் யூதர்கள். அவர்கள் முஸ்லிம்களின் தபயர்ககள 

வித்தியாசமாக விற்கின்றார்கள். முஸ்லிம்களுக்கும் 

ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ்.க்கும் எந்தத் ததாடர்புமில்கல. இறந்த 

ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். தீவிரவாதிககளப் பார்த்தால், அவர்களது 

உடம்பில் முஸ்லிம்களுக்குத் ததாடர்பில்லாத பச்கச குத்தப் 

பட்டிருக்கிறது. எனதவ, அவர்கள் யூதர்கள்தான் என்பகத 

இந்தச் சகபயில் நான் ததாிவித்துக்தகாள்ள விரும்புகின்தறன்.  

யாராவது முஸ்லிம்களுக்கும் ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். தீவிரவாதி 

களுக்கும் சம்பந்ததமன்று தசான்னால், அது அவர்களால் 

இயற்றி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ககததய ஒழிய, உண்கமயல்ல. 

ஐ.எஸ்.எஸ். என்ற தீவிரவாத இயக்கத்துக்கும் முஸ்லிம் 

களுக்கும் சம்பந்தமில்கலதயன்பகத இன்று முழு அரபு 

நாடுகளும் ஏன், முழு உலகமும் தீர்மானித்துவிட்டன. அவர்கள் 

யூதர்கள் என்பதாக அவர்கள் முடிதவடுத்து விட்டார்கள் 

என்பகத இந்தச் சகபயிதல தசால்லிக்தகாள்ள விரும்பு 

கின்தறன். 

அங்கு அப்பாவிச் சிறுவர்கள், வதயாதிபர்கள், தபண்கள் 

என ஆயிரக்கைக்காதனார் தகால்லப்பட்டுக்தகாண்டிருக் 

கின்றார்கள். தபண்களுகடய மானம் பறிதபாய்க் தகாண்டிருக் 

கின்றது. அவர்கள் தங்களுகடய கைவன்மாகர இழந்து 

தகாண்டிருக்கின்றார்கள்; பிள்களகள் அநாகதகளாக மாறிக் 

தகாண்டிருக்கின்றார்கள். இப்படியான தகவலமான நிகல 

தான் இன்று அங்கு நகடதபற்றுக் தகாண்டிருக்கின்றது. இந்த 

நிகழ்வுகள் அங்கு நகடதபறாமல் தடுக்க எங்கள் நாட்டு 

ஜனாதிபதி அவர்களும் பிரதமர் அவர்களும் தங்களால் இயன்ற 

முயற்சிககளச் தசய்ய தவண்டும். அன்று உலக மகா யுத்த 

காலத்திதல முன்னாள் ஜனாதிபதி தஜ.ஆர். ஜயவர்தன 

அவர்கள் ஜப்பானுக்கு ஆதரவாகக் குரல் தகாடுத்ததுதபான்று 

தமதகு ஜனாதிபதி அவர்களும் மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களும் 

இதற்கு எதிராகக் குரல் தகாடுக்க தவண்டியவர்களாக 

இருக்கிறார்கள். நிச்சயமாக அப்படிக் குரல் தகாடுப்பார்கள் 

என்பதில் எந்தச் சந்ததகமும் இல்கல.  

அதததபான்று எங்களுகடய நாட்டிலும் இனவாதமும் 

மதவாதமும் குல வாதமும் ஏற்படாதவாறு பார்த்துக்தகாள்ள 

தவண்டுதமன்று இந்த சகபயிதல நான் தசால்லிக்தகாள்ள 

விரும்புகின்தறன். பல இடங்களில் இனவாதங்ககள, 

மதவாதங்ககள, குலவாதங்ககள ஏற்படுத்துவதற்காகத் தீய 

சக்திகள் தற்தபாழுது பற்பல முயற்சிககளச் தசய்து 

தகாண்டிருப்பது நாங்கள் அறிந்த விடயமாக இருக்கின்றது. 

கடந்த ஆட்சிக் காலத்திதல ஒரு சிலர் சிறியததாரு தவகறச் 

தசய்தாலும் அகதப் தபாிதுபடுத்தி இனவாதிகளும் 

மதவாதிகளும் குலவாதிகளும் இந்த நாட்கடச் தசாந்தம் 

தகாண்டாடி, இனங்களுக்கிகடயில் பாாிய பிளகவ 

ஏற்படுத்தினர்; இந்த நாட்டிதல மீண்டும் ஓர் இரத்தக் களாிகய, 

தமிழர்களுக்கு ஏற்படுத்தியதுதபான்று இனக் கலவரத்கத 

அன்று முஸ்லிம்களுக்கு எதிராகவும் ஏற்படுத்து வதற்குப் பல 

முயற்சிககளச் தசய்தார்கள். அப்படியான அவர்களுகடய 

முயற்சிகள் தவிடுதபாடியாகிவிட்டன. மீண்டும் இப்படியான 

நிகழ்வுகள் நகடதபறாமல் பார்த்துக்தகாள்வது இந்தச் 

சகபயில் இருக்கின்ற அகனவாினதும் தபாறுப்பாக 

இருக்கின்றது. அதாவது ஜனாதிபதி  மட்டுமல்ல, பிரதமர் 

உட்பட 225 பாராளுமன்ற உறுப்பினர் களும் மிகவும் 

தபாறுப்புகடயவர் களாகச் தசயற் பட தவண்டும். அத்தககய 

தீய சக்திகள் இந்த நாட்டிதல அநியாய மாக இன்னுதமாரு 

பிரச்சிகனயான சூழகல உண்டுபண்ைி அதில் குளிர்காய 

முகனந்து வருவகத நிச்சயமாக இந்தச் சகபயில் நான் 

ததாிவித்துக்தகாள்ளத்தான் தவண்டும். அப்படியான ஒருசில 

நிகழ்வுகள் இன்றும் நகடதபற்றுக் தகாண்டிருப்பது நாங்கள் 

அகனவரும் அறிந்த விடயமாகும்.  

இஸ்லாம் என்பது, அகனத்து இனங்ககளயும் மதிக்கக் 

கூடிய ஒரு மார்க்கமாக இருக்கின்றது. உலகத்திலுள்ள 

முஸ்லிம்கள் நிம்மதியாக வாழ தவண்டும்; அகமதியாக வாழ 

தவண்டும். மற்றவர்களுக்கு மதிப்பும் மாியாகதயும் 

தகாடுக்கப்படுவதுதபான்று முஸ்லிம்களுகடய மானத்கத, 

உயிகர, உகடகமககளப் பாதுகாத்துக்தகாள்வதற்காக, 

அவர்களும்  நிம்மதியான ஒரு சமூகமாக வாழதவண்டும் 

என்பதற்காகத்தான் தகௌரவ உறுப்பினர் முஜிபுர் ரஹ்மான் 

அவர்கள் இன்று இந்த adjournment motion ஐ இந்தச் 

சகபயில் முன்கவத்தார். அதற்காக நான் அவருக்கு நன்றி 

தசால்லி, விகடதபறுகின்தறன்.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ඟට,  රු සන්දිත් සමයසිංහ මන්ත්රීතුමා. 

 

[අ.භා. 6.39] 

 
ගු සන්දි ක සෙයසිෝහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு சந்தித் சமரசிங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනය ගහොබවන  රු මන්ත්රීතුමනි, මට ොලය ලබා දීම 

 ැන ඔබතුමාට සාතුතිවන්ත වනවා. වර්තමානගත සිදු ගවලා 
තිගබන ගදෙවා ෙය  ැන බලන ගෙොට, අපි අරණතයට යා යුතුි . 

2800 සිට ගෙවන ගලෝෙ සංග්රාමය වන තුරු, ඒ ොලය තු  
යුගයෝපගත යුගෙ වන්ට ගලොකු ්ර ානයක් තිබුේා. ඒ තමි , 
යුගයෝපගතදී යුගෙ වන්ට පහයදීේ .තිවීම. යුගයෝපගත හිටපු 

යුගෙ වන්ට විරුධීධව ක්රියාොයෙේ .ති වුණු නිසා, 
සයේා ති න් හැනවයට වි ාල පිරිසක් පලසාරණනයට එන්න පටන් 
 ත්තා. ඒ විකරයට පලසාරණනයට එන්න ගහේතුවක් තිබුේා, 

මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි. ඒ ගමොෙෙ කියනවා නේ, එො 
එං ලන්තයටත් පලසාරණනගත පාලන බලයක්  තිබුේා. එම නිසා 
ඒ ොල පරිච්ගේෙගතදී පලසාරණනයට යුගෙ වන් ආවා. ඊට පසාගසේ 
West Bank එගෙත්, ඒ වාගේම අගනක් ්රගධී වලත් ඒ අය පදිංචි 

ගවන්න පටන්  ත්තා. ගේ තු ත් අයාබිෙයගත, එගහම නැතිනේ 
මැෙ ගපයදි  පලසාරණනගත ්ර ාන .ති ගවන්න පටන්  ත්තා.  

ඒ වාගේම අපි ෙන්නවා, එො ඔගටෝමන් අකරයාජය තිගබන 
ොලගත ජර්මනියට ඔගටෝමන් අකරයාජයය උෙවු ෙයපු නිසා, 

ජර්මනිගත පැත්ත  ත්ත නිසා  United Arab Emirates යාජයයක් 
එගහම නැත්නේ එක්සත් අයාබි එමීර් යාජයය ග ොඩනඟන්න 
බ්රිතානය ගවනම ෙටයුතු ෙ  බව. ගේ තුළින් තමි  ලිබියාව, 
නවයුනීසියාව සහ අගනකුත් අයාබි යටවලා බිහි වුගණ්. ඒ තුළින් 

ගමොනවාෙ වුගණ්? ඒ යටවලා ඒ විකරයට ගතලාවලින්  ක්තිමත් වන 
විට, ඊජිේතුව වාගේ යටවල ඒ පාලෙයන්  ක්තිමත් ගවලා 
ඒොකරපතිවරුන් ගවන්නට පටන්  ත්තා. ගහොසානි මුබායක් අවුරුදු 

කීයක් ඊජිේතුව පාලනය ෙ ාෙ? අලා අසාඩ් අවුරුදු කීයක් සිරියාව 
පාලනය ෙ ාෙ? ඒ වාගේම ලිබියාග   ඩාපි අවුරුදු  ේනාවක් 
යට පාලනය ෙ ා. ඒ නායෙගයෝ තමුන්ගේ ගධීගපො  වාගේ ඒ 

1001 1002 

[ රු ිෂ්ඨාක් යුණමාන් මහතා] 
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යටවලා පාවිච්චි ෙ ා. එො .ති වුණු සිධීකර හයහා ඒ ජනතාවගේ 

ගපය පින් නිසා පාලනයට විරුධීධව ජනතා නැඟිටීේ .ති වුේා. 
ගෙගසේ වුවෙ ගේ වන විට සිරියාග  ජනතාව වි ාල සංයයාවක් මිය 
ග ොසා තිගබනවා වාගේම වි ාල සංයයාවක් සයේා ති න් බවට 
පත් ගවලා තිගබනවා. ඒ අයට ිග න  න්නට විකරයක් නැහැ, 

පාසලා යන්නට විකරයක් නැහැ. ඒ වාගේ ගලොකු ්ර ානවලට මුුණේ 
පාලා සිනවනවා. 

අපිට ගේ ොයේය  ැන ෙථා ෙයන විට 2020 ගෙසැේබර් 

එගහම නැත්නේ 2022 මුලා ොලය දිහා බලන්නට ගවනවා. ඒ 
මන්ෙ, එො තමි  නවයුනීසියාග  අය  ය .ති ගවලා නවයුනීසියාග  
ජනාකරපතිවයයාට යනවන් පිට ගවන්නට සිදු වුගණ්. ඒ වාගේම 

ලිබියාග  ්ර ානය .ති ගවලා ජනතාව ලිබියාග  නායෙයාව මයා 
ෙැේමා. ගේ ආොයයට විේලවවාදී විකරයට සිවිලා ජනතාව ිදිරියට 
ආවා. ඒ වාගේම අපි ෙැක්ො සිරියාග  නායෙගයෝ ගමොනවාෙ 

ෙග ේ කියලා. නායෙත්වගත ින්න  බලය තමන්ට ෙැමැති 
විකරයෙට පාවිච්චි ෙ ා.  

විග ේෂ්ඨගයන්ම ඒ අය බටහිය ආධාය බලාගපොගයොත්තු වුේා. අෙ 
රුසියාව සිරියාග  ආණ්ඩුවත් එක්ෙ එෙතු ගවලා ගමොෙක්ෙ 

ෙයන්ගන්? අහිංසෙ ජනතාව ින්න ්රගධී වලට ගබෝේබ 
ගහ නවා, ාඒ පැතිවල ෙැයලිොයගයෝ ින්නවා, අන්තවාදීන් 
ින්නවා.ා කියලා. ඒ අය ින්න පුළුවන්. නමුත් ඒ තුළින් ඒ යග  

ින්න ජනතාවට වි ාල හානියක් සිදු ගවනවා. අපි ෙන්නවා 
සිරියාග  ජනතාවට යන එන මං නැහැ කියා. ඒ අය තුර්කියට 
ගිහින් තිගබනවා එගහම නැත්නේ අගනක් යටවලට ගිහින් 

තිගබනවා. මම හිතන විකරයට මිලියන 3.2ෙ පමේ මැෙ ගපයදි  
සිනවන සයේා ති න් ්රමාේයක් යුගයෝපය පැත්තට යන්නට 
ෙටයුතු ෙයලා තිගබනවා. ගේ සිය ද ගධීවලා දිහා බැ දවාම අපට 

ගේනවා ඒ යටවල ජනතාව වි ාල ව ගයන් පීඩාවට පත් ගවලා 
සිනවන බව. 

ඒ යටෙ ෙරුගවකුග න් ්ර ානයක් .ුණගවොත් පසුගිය අවුරුදු 5 

තු  ගමොනවාෙ ගවලා තිගබන්ගන් කියලා, ඒ අය මැරුණු ාාරණන් 
 ැන පමේි  ෙථා ෙයන්ගන්. එගහම නැත්නේ උඩ ි ඳන් වැගටන 
ගබෝේබ  ැන ෙථා ෙයන්ගන්. පාසලක්  ැන ෙථා ෙයන්නට 
විකරයක් නැහැ. නමුත් අෙ UN එෙ වි ාල ෙර්තවයයක් ෙයනවා 

යට තු ට මුෙලා ග නිහින් ගහෝ ද්රවයමය ව ගයන් සහගයෝ ය දීලා 
ගහෝ ගේ අහිංසෙ සයේා ති න්ව යේකිසි තැනෙට  න්න. 
හැබැි , ගේ ගලෝෙගත ින්න නායෙයන්ට මීට වඩා ෙර්තවයයක් 

ෙයන්න තිගබනවාය කියා අප හිතනවා. ඒ මන්ෙ, අප සෑම විටම 
ෙථා ෙයන්ගන් සාමය  ැනි . සාමය කියන ගෙය එෙ පිරිසෙට 
පමේක් සීමා විය යුතු නැහැ. අෙ ගේ සිදුවීේ දිහා බැ දවාම අපට 

ගපගනනවා ගේ ්ර ාන මතු වු ගණ් එො  යුගයෝපය ග ෝ් ය පාලන 
ක්රමයක් ග න ගිය නිසා බව. එො කි ග , "divide and rule" 
කියාි . ඒ තැනට ගිය නිසා තමි  අෙ ගේ වාගේ තත්ත්වයන් .ති 

ගවලා තිගබන්ගන්  අප්රිොග  ගේ වාගේ තත්ත්වයන් .ති ගවලා 
තිගබන්ගන්. අෙ අන්තවාදින් බිහි ගවලා තිගබන්ගන් ගේ නිසාි . ඒ 
වාගේම තව ගෙයක් තිගබනවා.  

ගමම යුධීධගත ෙැයලිෙරුවන් .ති. අෙ ගේ තත්ත්වගයන් 
්රගයෝජනය  න්න ISIS වැනි අන්තවාදින් බිහි ගවලා, ඒ අයගේ 

ෙර්තවයයන් ි ටු ෙය න්න ෙටයුතු ෙයනවා.  

 අගේ  රු හර්ෂ්ඨ ෙ සිලාවා නිගයෝජය .මතිතුමා ෙැන් ගේ  රු 
සභාග   ින්නවා. අගේ අති රු ජනාකරපතිතුමා,  රු යනිලා 
වික්රමසිංහ අ මැතිතුමා ගේ යටට වි ාල ොර්ය භායයක් ෙය 
තිගබනවා. එතුමන්ලා 2025 ජනවාරි 08වැනි ො ගේ සැබෑ ගවනස 

ග නැත්, යග  ්රජාතන්්රවාෙය, සංහිඳියාව .ති ෙය තිගබනවා. අෙ 
මුළු ගලෝෙයම ශ්රී ලංොග  නායෙයන් පිළිග න තිගබනවා. එම 

නිසා අගේ නායෙයන්ගේ යුතුෙම සහ ව කීම තමි  සිරියාවට 

සාමය උො ෙයන්න ෙටයුතු කිරීම. අප ෙන්නවා එතුමන්ලා ඒ 
ගෙය අනිවාර්ගයන්ම ෙයන බව. ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨගත ග වා, 
විපක්ෂ්ඨගත ග වා, ගවන ෙවුරු ගහෝ ග වා, අප සිය දගෙනාම 
එෙතු ගවලා සිරියාග  උධී තව .ති ගමම ්ර ානය නියාෙයේය 

කිරීමට අගේ නායෙයන්ට ූරර්ේ සහගයෝ ය ලබාදිය යුතුි  කියන 
අෙහස ිදිරිපත් ෙයමින්, මූලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, මට ෙථා 
ෙයන්න ොලය ලබාදීම සේබන්ධගයන් ඔබතුමාටත් හිෙයාං ම 

සාතුතිය පුෙ ෙයමින්, මගේ ෙථාව අවසන් ෙයනවා.  

 

[6.46 p.m.] 

 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ්ඨ ා සිල්වා ෙහතා (විවද්ශ් ක යුුර 
නිවයනජය අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - தவளிநாட்ட 

லுவல்கள் பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 

Foreign Affairs) 
Hon. Presiding Member, let me at the outset thank 

you for permitting me the Floor of this House to share in 
my capacity as the Acting Minister of Foreign Affairs, 
the views of the Government on this important 
Adjournment Motion moved by the Hon. Mujibur 
Rahuman, Member from the Colombo District, seconded 
by National List Member, the Hon. Mohamed Navavi and 
also supported by the Hon. Ishak Rahuman from the 
Anuradhapura District and the Hon. Sandith 
Samarasinghe from Kegalle District. 

Even though I do not necessarily agree with 
everything that was said by the Hon. Mujibur Rahuman 
of the origins of ISIS, I do not intend to go into that 
matter at this point. To get to the substance of the Hon. 
Rahuman’s Adjournment Motion, let me tell you that Sri 
Lanka maintains a longstanding and cordial friendship 
with the countries in the Middle East. Our relations 
encompass both people to people contacts as well as 
active measures for mutually beneficial economic and 
commercial collaborations. Therefore, the prevailing 
situation in the Middle East region is a matter of serious 
concern to the Government and the people of Sri Lanka. 

Mr. Presiding Member, the growing threat of 
terrorism and radicalism has added to the complexities of 
the violent situation in the region. The longstanding 
conflict in the region is the Israel-Palestine conflict as 
mentioned here. That remains strained with the peace 
talks suspended for over two years now. The situation 
appears to be getting worse as the violence in the region 
has escalated over the period due to the absence of a 
credible peace mechanism.         

Sri Lanka firmly believes that the unresolved issues of 
Palestine remain a serious threat to international peace, 
security and sustainability. Therefore, it is imperative that 
a comprehensive and just settlement of the Israel-
Palestine conflict remains a priority of the international 
community.  

Mr. Presiding Member, Sri Lanka’s articulated 
position on Palestine is; “Only a negotiated settlement 
between the parties to the conflict, leading to an 
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independent and democratic state of Palestine based on 
UN Security Council Resolutions 242, 338, 1397 and 
1515 with East Jerusalem as its capital, existing side-by-
side with Israel could bring peace and stability to the 
region.”   

Sri Lanka has since 1968, as Chair of the United 
Nations Special Committee to Investigate Israeli Practices 
Affecting the Human Rights of the Palestinian People and 
Other Arabs of the Occupied Territories, been one of the 
most significant voices at the United Nations on the 
subject of the unfortunate conditions of the occupied 
territories.  

Sri Lanka also supports Palestine’s application for 
admission as a full member in the United Nations.  

Sri Lanka strongly believes that the two-state solution 
is the only viable option for sustainable peace and 
stability in the region. Therefore, it is the responsibility of 
the two conflicting parties to ensure that they move closer 
into a solution rather than moving away from it.  Towards 
this end, Sri Lanka stands with the others in emphasizing 
that the international community must be firm and 
consistent in its resolve to assist the people of both sides.  
Continued commitment of Sri Lanka towards the 
Palestine cause and Sri Lanka’s friendship with the 
people of Palestine is reflected in the continuous 
engagement with the Palestinian leadership.   

Mr. Presiding Member, escalation of violence in Syria 
has brought sufferings to the Syrian people and seriously 
affected peace and stability in the Middle East region. 
According to the UN, the ongoing conflict in Syria has 
claimed more than 250,000 lives, while over 6 million 
people have been internally displaced and 4.8 million 
Syrians have left the country. As a result, Syria now 
constitutes the largest refugee population in the world -  
2.1 million in Egypt, Iraq, Jordan and Lebanon and 2.7 
million in Turkey. Sri Lanka is deeply concerned about 
the situation in Syria and firmly believes that a political 
settlement is the only realistic way out of the Syrian 
crisis.  

Sri Lanka welcomes the recent peace initiative on 
Syria effective from 12th September 2016, initiated by the 
US  and Russia after months of negotiations. Even though 
the UN was compelled to suspend all its aid convoys in 
Syria after the devastating attack on its aid convoy near 
Aleppo on 19th September 2016, we firmly believe that 
the key players of the Syrian peace process will take 
appropriate action to strengthen the already initiated 
peace process when they meet in New York this week on 
the side-lines of the UN General Assembly.  

It may be noted that Sri Lanka voted in favour of the 
UN  Resolution on Syria entitled, “Situation of Human 
Rights in the Syrian Arab Republic” adopted at the UN 
General Assembly  on 23rd December, 2015 promoted by 
Saudi Arabia, Qatar and the United Arab Emirates and co
-sponsored by 61 countries.  

Sir, according to the United Nations, over 10,000 
people have been killed due to the devastating situation in 
Yemen during the last 18 months. Over one million have 
been displaced and approximately 14 million out of the 
26 million population need food aid and  seven million 
are suffering from food insecurity in Yemen, as earlier 
mentioned by the Hon. Mujibur Rahuman. It is 
unfortunate that the long-running negotiations to end the 
conflict in Yemen, between the Government forces, 
backed by an Arab coalition and Houthi rebels have 
failed without a solution. Sri Lanka is of the firm belief 
that all the conflicting parties involved in the devastating 
situation in Israel, Palestine, Syria, Yemen, Iraq and other 
countries in the Region should amicably resolve to find 
consensus-based solutions.   

Sir, Sri Lanka welcomes any efforts that will reinforce 
and strengthen internal domestic processes and efforts 
aimed at finding durable solutions to internal crisis 
through international cooperation and dialogue while 
respecting national sovereignty and independence of the 
country and its territorial integrity. Sri Lanka is, 
therefore, of the view that any measures envisaged by the 
international community should be constructive and 
develop in cooperation with the respective countries with 
a view to enhancing its capacity to resolve the crisis. 
Therefore, such action thus contemplated, should be 
fundamentally aimed at safeguarding the civilian 
population. Sri Lanka also urges the respective 
governments to take all appropriate measures to ensure 
safety of their civilians. 

In conclusion, Sir, may I once again reiterate with all 
emphasis at my command that Sri Lanka desires nothing 
but the best for the affected people of the Middle East 
Region. We, therefore, are very clear that the sovereignty, 
independence, unity and territorial integrity of the 
countries affected should be fully respected. Our stance is 
in full consonance with the principles of nonalignment. It 
is our fervent hope that peace and stability will be 
restored in the Region at the earliest possible.  

Once again, I thank the Hon. Mujibur Rahuman for 
having brought in this Adjournment Motion and giving us 
an opportunity to state the official position of Sri Lanka 
in this context.  

Thank you very much.  

 

ප්රශ්පනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

පාර්ලිවම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව අ. භා. 6.54   2016 ොර්ුර 08 දින 
සභා සම්ෙිනය අනුව  2016 සැප්තැම්බර් 23වන සිකුයාාා පු. භා. 
10.30 වන වතක් කල් ගිවතය. 

அதன்படி பி.ப. 6.54 மைிக்கு பாராளுமன்றம், அதனது 2016 மார்ச் 

08ஆந் திகதிய தீர்மானத்துக்கிைங்க, 2016 தசப்தரம்பர் 23, தவள்ளிக் 

கிழகம மு.ப. 10.30 மைிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

Parliament Adjourned accordingly at 6.54  p.m. until  10.30 a.m. 
on  Friday, 23rd September, 2016 pursuant to the Resolution of 
Parliament of 08th March, 2016. 
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පූ. භා. 10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]                   
මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய) தைலைம 

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

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA ]                          
in the Chair. 

 

 
 ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්   
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ் 
சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා 

නැ ෙඟනහිර විශ්වවිද්යාලෙය් ෙසෞන්දර්ය අධ්යයන පිළිබඳ ස්වාමි 
විපුලානන්ද ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.   

 

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

 
රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව 

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு வின் 
அறிக்ைக 

PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි,  රජෙය්  මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 

සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන්, රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කරන ලද “ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු (සංෙශෝධන)” නමැති 
පනත් ෙකටුම්පත 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. 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා (තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා 
මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம் - தபால், தபால் ேசைவகள் 
மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 
and Muslim Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහනුවර, මාවිල්මඩ පාර, ෙදවන  

පටුමග, අංක 45/5 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්.එල්.එම්.සබ්රි 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම ඉදිරිපත් කරමි.  
 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம ைவப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ෛජව ෛවද්ය ඉංජිෙන්රු සුබසිංහ ආරච්චිෙග් 
කරුණාතිලක මහතා : විනය පරීක්ෂණය 

உயிர் ம த் வ ெபாறியியலாளர் தி . சுபசிங்க 
ஆரச்சிேக க ணாதிலக்க: ஒ க்காற்  விசாரைண 

BIOMEDICAL ENGINEER SUBASINGHE ARACHCHIGE 
KARUNATHILAKE: DISCIPLINARY INQUIRY 

 

585/’16 
1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
 (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට අනුයුක්ත ෙකොළඹ 10, 
ෛජව ෛවද්ය ඉංජිෙන්රු ෙසේවා කාර්යාලෙය් 
ෙසේවෙය් නියුතු, ෛජව ෛවද්ය ඉංජිෙන්රු 
සුබසිංහ ආරච්චිෙග් කරුණාතිලක මහතාට රාජ්ය 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව මඟින් ෙහෝ ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය මඟින් විනය පරීක්ෂණයක් සිදු කර 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම විනය පරීක්ෂණය ආරම්භ වූ සහ 
අවසාන වූ දිනය කවෙර්ද;  

 (iii) එම විනය පරීක්ෂණෙය් පතිඵලය කවෙර්ද;  

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම නිලධාරියා වර්ෂ 2008 සිට 2014 දක්වා 
විෙද්ශගත වූ වාර සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) විෙද්ශගතවී ඇත්ෙත් රාජකාරි කටයුතු සඳහාද; 
ෙපෞද්ගලික කටයුතු සඳහාද, යන්න එක් එක් 
ගමන් වාරය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (iii) එම විෙද්ශගතවීම් සඳහා අමාත්යාංශය මඟින් 
දැරූ වියදම එක් එක් ගමන් වාරය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv) උක්ත විෙද්ශගතවීම් සඳහා ගත වූ දින ගණන සහ 
නිවාඩු අනුමත කළ නිලධාරියාෙග් නම එක් එක් 
ගමන් වාරය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச் 
சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) சுகாதார அைமச்சுக்கு இைணக்கப்பட் ள்ள 
ெகா ம்  10, உயிர் ம த் வ ெபாறியியல் 
ேசைவகள் அ வலகத்தில் பணியாற் ம் உயிர் 
ம த் வ ெபாறியியலாளரான தி . சுபசிங்க 
ஆரச்சிேக க ணாதிலக்க க்குப் பகிரங்க 
ேசைவகள் ஆைணக்கு வினால் அல்ல  
சுகாதார அைமச்சினால் ஒ க்காற்  விசாரைண 
நடத்தப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்த ஒ க்காற்  விசாரைண 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட மற் ம் வைடந்த திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அந்த ஒ க்காற்  விசாரைணயின் ெப ேப  
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) இந்த உத்திேயாகத்தர் 2008 ெதாடக்கம் 2014 

வைர ெவளிநா  ெசன்ற தடைவகள் எத்தைன 
ெயன்பைத ம்; 

 (ii) உத்திேயாக ர்வ கடைமக க்காகவா அல்ல  
தனிப்பட்ட அ வல்க க்காகவா ெவளிநா  
ெசன்றார் என்பைத ஒவ்ெவா  பயணத் தடைவ 
களின்ப  ெவவ்ேவறாகக் குறிப்பி வாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெவளிநாட் ப் பயணங்க க்காக 
அைமச்சினால் ஏற்கப்பட்ட ெசலவினம் 
ஒவ்ெவா  பயணத்தடைவக க்கைமய ெவவ் 
ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்கூறிய ெவளிநாட் ப் பயணங்க க்காக 
ெசலவிடப்பட்ட நாட்கள், லீ  அ மதித்த 
உத்திேயாகத்தாின் ெபயர் ஒவ்ெவா  பயணத் 

க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether a disciplinary inquiry has been 
conducted either by the Public Service 
Commission or the Ministry of Health 
against Mr. Subasinghe Arachchige 
Karunathilake, Biomedical Engineer 
employed in the Biomedical Engineering 
Services Division, Colombo 10 attached to 
the Ministry of Health; 

 (ii) if so, the dates on which the aforesaid 
disciplinary inquiry was commenced and 
concluded; and 

 (iiii) the outcome of the aforesaid disciplinary 
inquiry? 

(b) Will he also inform this House- 
 (i) the number of  foreign tours this officer has 

made during 2008 to 2014; 
 (ii) separately, as per each tour, whether it was 

made for official purposes or for  personal 
purposes; 

 (iii) separately, as per each tour, the expenses 
borne by the Ministry; and 

 (iv) separately, as per each tour, the number of 
days taken for the tour and the officer who 
has authorized leave? 

(c) If not, why? 
 

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

(අ) (i) විනය පරීක්ෂණය සිදු කරමින් පවතී. 

 (ii) ආරම්භ වූ දිනය - 2016.01.06 ෙව්. විනය කටයුතු 
ෙමෙතක් අවසන් වී ෙනොමැත. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) (i) 07කි. (හතකි) 

 (ii)  

  
 

(iii) ෙසෞඛ්ය ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය 
ෙවතින් කිසිදු වියදමක් දරා ෙනොමැත. 

 (iv) 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

විෙද්ශ ගත වූ කාලය ෙහේතුව 

2008.11.10 - 2008.11.18 ෙපෞද්ගලික 

2011.08.12 - 2011.08.15 ෙපෞද්ගලික 

2012.11.14 - 2012.11.21 ෙපෞද්ගලික 
2013.01.28 - 2013.02.01 ෙපෞද්ගලික 

2013.05.27 - 2013.05.31 ෙපෞද්ගලික 

2013.12.02 -2013.12.08 ෙපෞද්ගලික 

2014.11.10 - 2014.11.16 ෙපෞද්ගලික 

1009 1010 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 

විෙද්ශ ගත වූ කාලය දින 
ගණන 

 නිවාඩු අනුමත කළ 
නිලධාරියාෙග් නම 

2008.11.10 - 2008.11.18 09 රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 
2011.08.12 - 2011.08.15 04 ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 

මැතිතුමා  (ෙසෞඛ්ය අමාත්ය) 

2012.11.14 - 2012.11.21 08 ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා  (ෙසෞඛ්ය අමාත්ය) 

2013.01.28 - 2013.02.01 04 ෙසෞඛ්ය ෙල්කම් (නම සඳහන් 
කර නැත.) 

2013.05.27 - 2013.05.31 04 ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා  (ෙසෞඛ්ය අමාත්ය) 

2013.12.02 - 2013.12.08 07 ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා  (ෙසෞඛ්ය අමාත්ය) 

2014.11.10 - 2014.11.16 06 ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා  (ෙසෞඛ්ය අමාත්ය) 
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය විධියට 

ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි, ෙමකී නිලධාරියාට 
විනය පරීක්ෂණය පැවැත්ෙවන වකවානුව තුළත්, ෙම් නිලධාරියා 
විෙද්ශගත ෙවලා තිෙබන බවට වාර්තා ෙවලා තිෙබනවාද කියලා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙම් නිලධාරියා සම්බන්ධෙයන් විනය පරීක්ෂණ ආරම්භ වුෙණ් 

2016දීයි. ෙම් නිලධාරියා ඒ කාලය තුළ විෙද්ශගත ෙවලා තිෙබන 
බවට අපට දැනට වාර්තා ෙවලා නැහැ. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මා ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරන ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙම් නිලධාරියා 2014 ජනවාරි මාසෙය්දී අරාබි ෙසෞඛ්ය 
සම්ෙම්ලනයට සැපයුම්කරුවන් සමඟ සහභාගී වුණා කියලා 
ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. ෙම් විනය පරීක්ෂණයට අදාළ කාරණෙය්දී 
ෙම් කාරණයත් ඇතුළත් ෙවලා කියලා ඔබතුමාට වාර්තා ෙවලා 
තිෙබනවාද? අමාත්යාංශයක සැපයුම්කරුෙවක් කියන්ෙන්, 
ෙටන්ඩර්කරුෙවක් හා සමානයි. නිලධාරිෙයකුයි, 
සැපයුම්කරුෙවකුයි ෙදෙදෙනක් ෙම් විධියට සහභාගීවීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට වාර්තා ෙවලා තිෙබනවාද? වාර්තා ෙවලා නැත්නම්, 
ඔබතුමා ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බලනවාද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මම ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලන්නම්. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් අතුරු පශ්න එපමණයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් ගිණුම් : කුරුණෑගල 

දිසත්ික්කය 
ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் கணக்குகள்: கு ணாகல் 

மாவட்டம் 
 EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ACCOUNT: KURUNEGALA 

DISTRICT 
  745/’16 

2.  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
    (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය- (1): 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල කුරුණෑගල දිසත්ික්කය 
තුළ, 

 (i) ලියා පදිංචිව තිබූ ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් 
(EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 (ii) අලුතින් ලියා පදිංචි වූ ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් 
(EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල අලුතින් ලියා පදිංචි වූ 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව,   

 (i) රජයට අයත් සමාගම්; 

 (ii) අර්ධ රාජ්ය ආයතන;  

 (iii) ෙපෞද්ගලික අංශය;   

 (iv) කර්මාන්ත අංශය; 

 (v) කෘෂිකර්මාන්ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අනුව සහ එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் 
கு ணாகல்  மாவட்டத்தில், 

 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் 
(EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) 
கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய 
யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாக 
பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) கணக்குகளின் 
எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 

 (iii )  தனியார் ைற; 

 ( i v )  ைகத்ெதாழில் ைற; 

 ( v )  விவசாயத் ைற;  

 ( v i )  ேசைவத் ைற; 

 இற்கு அைமய ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய யா   என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Labour and Trade Unions 

Relations: 

(a) Will he inform this House, separately, in relation 
to years 2013, 2014 and 2015 - 

 (i) the number of registered Employees’ 
Provident Fund (EPF) accounts; and 

 (ii) the number of Employees’ Provident Fund 
(EPF) accounts registered anew in the 
District of Kurunegala? 

 

(b) Will he also inform this House, separately, in 
relation to years 2013, 2014 and 2015, the 
number of Employees’ Provident Fund (EPF) 
accounts registered anew and by -  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (i)   State-owned companies; 

 (ii)   semi-government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector; 

 (v) the agricultural sector; and 

 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 
 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා (කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති 
සබඳතා රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர - ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க 
உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera - State Minister of Labour 
and Trade Unions Relations) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
(අ)  (i) 

 

 
 

 

 

 

 (ii) 

 
 

 

 

 

 
 

(ආ)  ඉහත පරිදි වර්ගීකරණය කරන ලද පද්ධතියක් දැනට 
ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සතුව ෙනොමැත. 

 කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා ශී ලංකා මහ බැංකුව A සිට 
X දක්වා වූ අක්ෂර අනුව නම් කරනු ලබන කලාපවලට 
අනුකූලව ෙසේවා ෙයෝජකයන් ලියාපදිංචි කරන දත්ත 
පද්ධතියක් පවත්වාෙගන යනු ලබයි. එෙලස ලියාපදිංචි වූ 
ෙසේවා ෙයෝජකෙයකුෙගන් යම් සාමාජිකෙයකු ෙවනුෙවන් 
දායක මුදලක් ලද විට අදාළ ෙසේවා ෙයෝජකයාට හිමි 
අක්ෂරය හා අංකය යටෙත් එම සාමාජිකයා ලියාපදිංචි 
ෙකෙර්. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් ඔබතුමා මතු කරපු පශ්නය ගැන මම 
අමාත්යාංශයට දැනුම් දුන්නා. තව දින ෙදකක් ඇතුළත ඒ පිළිතුර 
ලබා ෙදනවා.  

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අද ඉදිරිපත් කළ           
සංඛ්යා ෙල්ඛනවලත් ඒ පරස්පරයම තිෙබනවා. ඇමතිතුමනි, 2015 

වර්ෂය වන විට කුරුණෑගල දිස්තික්කය තුළ අලුතින් ලියා පදිංචි වූ 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් සම්පූර්ණ ගිණුම් සංඛ්යාෙව් එකතුව 
-රාජ්ය නිලධාරින් ෙනොවන ෙපෞද්ගලික හා අර්ධ රාජ්ය සියල්ෙල්ම 
රැකියා කරන පිරිස-  112,582යි.  ඔබතුමාෙග් නිලධාරින් පිළිතුර 
විධියට ලබා දී තිෙබන්ෙන්- 

 

ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
අලුතින් 43,281යි. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අලුතින් 43,281යි. ගරු ඇමතිතුමනි, එය විය ෙනොහැකියි. 

අවුරුද්දක් ඇතුළතදී කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් එපමණ පිරිසක් 
අලුතින් රැකියා සඳහා ලියා පදිංචි වුණා කියලා  ඔබතුමා විශ්වාස 
කරනවාද?  

 

ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ගරු මන්තීතුමනි, සමහර විට මීට කලින් ලියා පදිංචි ෙනොවුණු 

පිරිසකුත් ඉන්න ඇති. සමහර උදවිය එක රැකියාවක් කරලා තව 
රැකියාවකට ගිහිල්ලා අලුතින් ලියා පදිංචි වුණාමත් ෙමයට ගණන් 
ගැෙනනවා. එෙහමත් ෙවන්න පුළුවන්. ෙකෙසේ ෙවතත්, ඔබතුමා 
ඊෙය් පකාශ කළ පරිදි ෙම් පිළිබඳව මම අමාත්යාංශයට දැනුම් 
දුන්නා. මම ෙම් පිළිබඳව තවදුරටත් ෙසොයා බලලා ඔබතුමාට 
දැනුම් ෙදන්නම්.  
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
පැහැදිලිවම ඒ සංඛ්යාව වැරැදියි, ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි. ෙමය 

විය ෙනොහැකි ෙදයක්.  
 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
මා ඒ ගැන ෙපෞද්ගලිකවම ෙසොයා බලා ඔබතුමාට දැනුම් 

ෙදන්නම්, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, 

ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද, ඒ එක් එක් වර්ෂය තුළ විශාම ගිය 
පිරිස ෙකොපමණද කියා?  

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
එය මට දැන් කියන්න බැහැ, ගරු මන්තීතුමා. ඒ ගැන ෙසොයා 

බලා මා පිළිතුර ලබා ෙදන්නම්.   
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 5-586/'16-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

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

වර්ෂය ලියා පදිංචිව තිබූ ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව 

2013 106,205 

2014 105,858 

2015 112,582 

වර්ෂය  ලියා පදිංචිව තිබූ ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව 

2013 38,778 

2014 39,945 

2015 43,281 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යතුමා 

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

 

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

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 6-746/'16-(1), ගරු බිමල් රත්නායක මහතා. 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 

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

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 9-587/'16-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 

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

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉඩම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 

පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  
 

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

 

ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් ගිණුම්  : මාතර 
දිසත්ික්කය 

ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் கணக்குகள்: மாத்தைற 
மாவட்டம் 

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ACCOUNTS: MATARA 
DISTRICT 

 

747/’16 
10. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
  (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
  (The Hon. Bimal Rathnayake) 

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල මාතර දිසත්ික්කය තුළ, 

 (i) ලියා පදිංචිව තිබූ ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් 
(EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

 (ii) අලුතින් ලියා පදිංචි වූ ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව; 

  එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ)  2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල අලුතින් ලියා පදිංචි වූ 
ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව,   

 (i) රජයට අයත් සමාගම්; 

 (ii) අර්ධ රාජ්ය ආයතන;  

 (iii) ෙපෞද්ගලික අංශය;   

 (iv) කර්මාන්ත අංශය; 

 (v) කෘෂිකර්මාන්ත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අනුව සහ එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
 

(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் 
மாத்தைற மாவட்டத்தில், 

 (i) பதி  ெசய்தி ந்த ஊழியர் ேசமலாப நிதியக் 
(EPF) கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

 (ii) திதாக பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) 
கணக்குகளின் எண்ணிக்ைக; 

  ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் தனித் 
தனிேய யா  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015 ஆம் ஆண் களில் திதாக 
பதி  ெசய் ள்ள ஊ.ேச.நி. (EPF) கணக்குகளின் 
எண்ணிக்ைக, 

 (i) அரசாங்கத் க்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிலான அரச நி வனங்கள்; 

 (iii )  தனியார் ைற; 

 ( i v )  ைகத்ெதாழில் ைற; 

 ( v )  விவசாயத் ைற; 

 ( v i )  ேசைவத் ைற; 

 இற்கு அைமய ஒவ்ெவா  ஆண் ன் அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய யா   என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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 asked theMinister of Labour and Trade Unions 
Relations: 

(a) Will he inform this House separately in relation to 
years 2013, 2014 and 2015 - 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (i)  the number of registered Employees’ 
Provident Fund (EPF) accounts;  

 (ii)  the number of Employees’ Provident Fund 
(EPF) accounts registered anew; 

 

 in the District of Matara? 

(a) Will he also inform this House separately in 
relation to years 2013, 2014 and 2015, the number 
of Employees’ Provident Fund (EPF) accounts 
registered anew and by - 

 (i) State-owned companies; 

 (ii) semi-Government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector; 

 (v)t he agricultural sector; 

 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 
 

ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ) (i)  

 
 (ii) 

 
(ආ)   (i),  (ii), (iii), (iv), (v), (vi) සඳහා පිළිතුර. 

 ඉහත පරිදි වර්ගීකරණය කරන ලද පද්ධතියක් දැනට 
ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සතුව ෙනොමැත. 

 කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා ශී ලංකා මහ බැංකුව A සිට 
X දක්වා වූ අක්ෂර අනුව නම් කරනු ලබන කලාපවලට 
අනුකූලව ෙසේවා ෙයෝජකයන් ලියා පදිංචි කරන දත්ත 
පද්ධතියක් පවත්වාෙගන යනු ලබයි. එෙලස ලියා පදිංචි වූ 
ෙසේවා ෙයෝජකෙයකුෙගන් යම් සාමාජිකෙයකු ෙවනුෙවන් 
දායක මුදලක් ලද විට අදාළ ෙසේවා ෙයෝජකයාට හිමි 
අක්ෂරය හා අංකය යටෙත් එම සාමාජිකයා ලියා පදිංචි 
ෙකෙර්. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

වර්ෂය ලියා පදිංචිව තිබූ ෙසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව 

2013 54,938 

2014 54,363 

2015 53,682 

වර්ෂය අලුතින් ලියා පදිංචි වූ ෙසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදල් (EPF) ගිණුම් සංඛ්යාව 

2013 14,392 

2014 16,167 

2015 15,456 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම් පිළිතුර සම්බන්ධෙයනුත් කලින් 

පශ්නයම තිෙබනවා. මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මා 
ෙම් පශ්නය නඟා තිෙබන්ෙන්ම, එය පැහැදිලිවම ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන්ෙග් අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ පශ්නයක් නිසායි, ගරු 
රාජ්ය ඇමතිතුමනි. ඒ වාෙග්ම අද රෙට් තරුණ විරැකියාව බරපතළ 
පශ්නයක් විධියට තිෙබනවා. ඒ නිසා රැකියා ෙකොපමණ 
උත්පාදනය ෙවනවාද කියන එක නිවැරදිවම බලා ගන්න පුළුවන් 
නිසා තමයි මම ෙම් පශ්නය වාචික පිළිතුරක් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්ම  ෙම් ගරු සභාවට ෙගනාෙව්. මම ගරු 
රාජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් ඉතාම ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙමවැනි 
ඉදිරි පශ්නවලටත් ෙම් පිළිතුරම ලබා ෙදන්ෙන් නැතුව, නිලධාරි 
මහත්වරුන්ට කියන්න හරියාකාරව දැනුවත් ෙවලා පිළිතුරු 
අරෙගන එන්න කියලා.  

 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
මා ඔබතුමාට දැනුම් ෙදන්නම්. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
පාර්ලිෙම්න්තුවටම දැනුම් ෙදන්න, ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය. 

 

අතුරු ෛවද්ය ෙසේවෙය් නිලධාරින්: හිඟ වැටුප් 
ைண ம த் வ ேசைவ உத்திேயாகத்தர்கள்: சம்பள 

நி ைவ 
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3. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා (ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 
ජයතිසස් මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க - மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ சார்பாக) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake on behalf of the Hon. (Dr) 
Nalinda Jayathissa) 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 2001.07.28 දිනැති අංක අම/11/0129/509/023 
දරන අමාත්ය මණ්ඩල  නිර්ෙද්ශය අනුව, ෙසෞඛ්ය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මහජන ෙසෞඛ්ය රසායනාගාර 
ශිල්පීන්ද ඇතුළත් අතුරු ෛවද්ය ෙසේවෙය් 
නිලධාරින් සඳහා 2001.10.01 දින සිට 2005.12.31 
දින දක්වා 6:1 අනුපාතෙයන් බැහැරව I වැනි 
පන්තියට උසසව්ීම් ලබා දීමට රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාව මඟින් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශ 
ෙල්කම් ෙවත අනුමතිය ලබාදුන් බවත්; 

 (ii) එෙහත්, එම කමෙව්දයට අනුව I වැනි පන්තියට 
උසසව්ීම් ලැබූ මහජන ෙසෞඛ්ය රසායනාගාර 
ශිල්පීන් සමහර ෙදෙනකුට පළාත් සභා කිහිපයක් 
මඟින් හිඟ වැටුප් ලබා දී ෙනොමැති බවත්; එතුමා 
පිළිගන්ෙන්ද? 

(ආ) එම හිඟ වැටුප් ලබා දීම සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද 
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[ගරු බිමල් රත්නායක  මහතා] 
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යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 சுகாதாரம், ேபாஷைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2001.07.28 ஆம் திகதிய අම/11/0129/509/023 ஆம் 
இலக்க அைமச்சரைவ விதப் ைரயின் பிரகாரம், 
சுகாதாரத் திைணக்களத்தில், ெபா ச் சுகாதார 
ஆய் கூட விைனஞர்கள் உள்ளடங்கலாக 

ைண ம த் வ ேசைவ உத்திேயாகத்தர் 
க க்கு 2001.10.01 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 
2005.12.31 ஆம் திகதி வைர 6:1 விகிதத்திற்குப் 

றம்பாக 1 ஆம் வகுப்பிற்கு பதவி உயர்  
கைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு பகிரங்க ேசைவ 
ஆைணக்கு  சுகாதார அைமச்சின் ெசயலாள 

க்கு அங்கீகாரமளித் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இ ப்பி ம், ேமற்ப  ைறயிய க்கு அைம 
வாக 1 ஆம் வகுப் க்கு பதவி உயர் கைளப் 
ெபற் க்ெகாண்ட சில ெபா ச் சுகாதார ஆய்  
கூட விைனஞர்க க்கு சில மாகாண சைபகள் 
நி ைவச் சம்பளம் ெச த்தவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) குறிப்பிட்ட நி ைவச் சம்பளத்ைதப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கு எவ்வள  காலம் எ க்கும் என்பைத 
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine: 

(a) Will he admit- 

 (i) that the Public Service Commission granted 
approval to the Secretary of the Ministry of 
Health to grant promotions to Grade 1 
outside the 6:1 ratio from 01.10.2001 to 
31.12.2005 to officers of Para Medical 
Service which include Public Health 
Laboratory Technologists as per the 
recommendation of the Cabinet of 
Ministers dated 28.07.2001 bearing No. 
අම/11/0129/509/023; and 

 (ii) however, several provincial councils have 
not granted salary arrears to some Public 
Health Laboratory Technologists who were 
promoted to Grade 1 in accordance with the 
above method?  

(b) Will he inform this House of the time to be spent 
for the payment of the said salary arrears?  

(c) If not, why?  

 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 

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

 
 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) නැත. 

(ආ) රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ෙමම තනතුරු සඳහා 
I වන පන්තියට උසසව්ීම් අනුමත කර ඇත්ෙත් හිඟ වැටුප් 
ෙගවීමකින් ෙතොරවය. එබැවින් හිඟ වැටුප් ෙගවීම සඳහා 
පතිපාදන සපයා දිය ෙනොහැකි බව අය වැය අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් විසින් දැනුම් දී ඇත. එබැවින් ෙමම හිඟ වැටුප් 
ෙගවීමට හැකියාවක් නැත. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4 - 828/'16- (1), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා. 

  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක කාලයක් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7 - 796/'16- (1), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු  (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
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 මන්තීතුමනි, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර 

ෙවෙළඳ අමාත්යාංශයට එම පශ්නය ෙයොමු කරන්න.  
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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අංක COM/PP/2015/208 දරන මහජන ෙපත්සම: 
පතිචාරය 

ெபா  ம  இல. COM/PP/2015/208 : பதி ப்  
PUBLIC PETITION NO.  COM/PP/2015/208 :  RESPONSE 
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8.  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා (ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க - மாண் மிகு சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி சார்பாக) 

        (The Hon. Bimal Rathnayake on behalf of the the Hon. 
Sunil Handunnetti) 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 
 

(අ) (i) ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය්, I වන පන්තිෙය් 
තනතුරකට අදාළව ආගමන හා විගමන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් එස.් එස.් බී. ෙක්. එම්. එස.් සී. 
නාමරත්න මහත්මිය විසින් මහජන ෙපත්සම් 
පිළිබඳ කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කළ අංක COM/
PP/2015/208 දරන ෙපත්සෙම් තීරණය කාරක 
සභාව විසින් දන්වා එවා තිෙබ්ද; 

 (ii)  එම තීරණය පරිදි කටයුතු කර තමා ෙවත වාර්තා 
කරන ෙලස අතිෙර්ක ෙල්කම් (රාජ්ය පරිපාලන) 
බී.පී.පී.එස.් අෙබ්ගුණරත්න මහතා විසින් 
2016.05.11 දිනැති ලිපිෙයන් ආගමන හා විගමන 
පාලක ජනරාල් ෙවත දන්වා යවා තිෙබ්ද; 

 (iii) උක්ත තීරණය දැනුම් දීමට අදාළව ලැබී ඇති 
පතිචාරය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?   

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைக நி வாக ேசைவயில், வகுப்  1 இன்  
பதவிக்கு ஏற் ைடயதாக கு வர  மற் ம் 
கு யகல் த் திைணக்களத்தின் தி மதி 
எஸ்.எஸ்.பீ.ேக.எம்.எஸ்.சீ. நாமரத்னவினால், 
பாரா மன்ற ெபா  ம க் கு க்குச் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட COM/PP/2015/208 ஆம் இலக்க 
ம  குறித்த தீர்மானம் கு வினால் அறிவிக்கப் 
பட் ள்ளதா; 

 (ii) இத்தீர்மானத்தின் பிரகாரம் நடவ க்ைக ேமற் 
ெகாண்  தமக்கு அறிவிக்குமா  ேமலதிக 
ெசயலாளர் (ெபா  நி வாக) தி .பி.பீ.பீ.எஸ். 
அேபகுணரத்னவினால் 2016.05.11ஆந் திகதிய 
க தத்தின் வாயிலாக கு வர  மற் ம் கு ய 
கல் க் கட் ப்பாட்டாளர் நாயகத் க்கு 
அறிவிக்கப்பட் ள்ளதா; 

 (iii) குறிப்பிட்ட தீர்மானம் அறிவிக்கப்பட்டைம 
ெதாடர்பில் கிைடக்கப்ெபற் ள்ள பதி ப்  
யா ; 

 என்பைத  அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?  

 asked the Minister of Public Administration and 
Management: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether action has been taken by the 
Committee to inform the decision that was 
taken regarding the Petition Number  COM/
PP/2015/208 submitted to the Committee 
on Public Petitions by Mrs. S.S.B.K.M.S.C 
Namarathna of the Department of 
Immigration and Emigration regarding a 
Grade 1 post in the Sri Lanka 
Administrative Service; 

 (ii) whether the Controller General of 
Immigration and Emigration was informed 
by the Additional Secretary (Public 
Administration),    Mr. B.P.P.S. 
Abeygunarathne through the letter dated 
11.05.2016 to take action in accordance 
with the aforementioned decision and report 
back to him; and 

 (iii) the response that has been received with 
reference to informing the aforementioned 
decision? 

(b) If not, why? 
 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා.  

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

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ෙමම අමාත්යාංශය ෙවත පිළිතුරු එවා නැත. 

(ආ) 2016 අෙගෝස්තු මාසෙය්දී එස්.එන්.බී.ඒ.ෙක්.එම්.එන්.ඩී. නාමරත්න 
මහත්මියට ශී ලං.ප.ෙසේ. I ෙශේණිෙය් තනතුර ලබා ෙදන බව ආගමන 
හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් මහජන ෙපත්සම් කාරක සභාවට 
දන්වා ඇති බව, එමගින් එවා ඇති අංක: COM/PP/2015/208 හා 
2016.08.16 දිනැති ලිපිය අනුව පැහැදිලි ෙව්. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙපොඩි 

පැහැදිලි කර ගැනීමක් අවශ්යයි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, 

ඔබතුමා පිළිතුරක් ෙදන්න කැමැතිද? 
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ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු මන්තීතුමා පිළිතුරක් ෙදන්න පුළුවන් පශ්නයක් 

ඇසුෙවොත්, මට පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් I වන 

පන්තිෙය් තනතුරකට අදාළව නාමරත්න මහත්මිය විසින් ඉදිරිපත් 
කළ ෙපත්සම සම්බන්ධව අපි ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව තුළ 
2016.04.07 වැනි දින - 

 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු කථානායකතුමනි, එය ෙම් පශ්නයට අදාළ නැහැ. අදාළ 

පශ්නයට ආවාම මම ගරු මන්තීතුමාට පිළිතුරක් ෙදන්නම්.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අදාළ අවස්ථාෙව් දී ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු 

නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමනි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමාෙග් පිළිතුර සභාගත 
කරන්න.  

 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
මා එම පිළිතුර  සභාගත කළා, ගරු කථානායකතුමනි.   

 
ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවය: ස්ථාන මාරුවීම් 
இலங்ைக நிர்வாக ேசைவ:  இடமாற்றங்கள் 

SRI LANKA ADMINISTRATIVE SERVICE: TRANSFTERS 

 
831/’16 

11.ගරු බිමල් රත්නායක මහතා (ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க - மாண் மிகு சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி சார்பாக) 
(The Hon. Bimal Rathnayake on behalf of the the Hon. Sunil 
Handunnetti) 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1):  

(අ) (i) ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් නිලධාරින්ට තමන් 
කැමැති ෙසේවා සථ්ානයක රැඳී සිටිය හැකි උපරිම 
කාල සීමාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඔවුන්ෙග්  සථ්ාන මාරුවීම් පටිපාටිය විධිමත් ෙලස 
කියාත්මක වන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, සරත් රූපසිරි මහතා (ශී.ල.ප.ෙසේ. I) 
අවුරුදු 22 ක්ද, නිහාල් රණසිංහ මහතා 
(ශී.ල.ප.ෙසේ. - විෙශේෂ ෙශේණිය) අවුරුදු 14ක්ද, 
ආගමන විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, ෙසේවෙය් 
ෙයදී සිටින්ෙන් ෙකෙසේද;  

 (iv) ෙමම නිලධාරින් ආගමන විගමන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දීර්ඝ කාලයක් රැඳී සිටීෙමන් 
ඔවුන්ෙග් අනුපාප්තිකයන් ෙලස පැමිණි 
නිලධාරින්ට අසාධාරණයක් සිදු වන බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைக நிர்வாக ேசைவ உத்திேயாகத்தர்கள் 
தாம் வி ம் ம் ேசைவ நிைலயத்தில் ெதாடர்ந்  
கடைமயாற் வதற்குாிய உச்ச கால வைரயைற  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்க ைடய இடமாற்ற நைட ைற 
ைறசார்ந்த விதத்தில் நைட ைறப்ப த்தப் 

ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனின், தி . சரத் பசிறி (இ.நி.ேச. I) 22 
ஆண் க ம், தி . நிஹால் ரணசிங்க (இ.நி.ேச. 
- விேசட தரம்) 14 ஆண் க ம், கு வர , 

கு யகல் த் திைணக்களத்தில் கடைமயாற் 
வ  எவ்வா  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்கள் கு வர , கு ய 
கல் த் திைணக்களத்தில் நீண்டகாலம் 
ெதாடர்ந்  கடைமயாற் வதால் இவர்க க்கு 
பதிலாக கடைமேயற்க வந் ள்ள உத்திேயாகத் 
தர்க க்கு அநீதி ஏற்ப ெமன்பைத ஏற் க் 
ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Public Administration and 

Management:  
 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the maximum period the officers of the Sri 
Lanka Administrative Service can remain 
at a place of their choice; 

 (ii) whether their transfer procedure is 
functioning properly; 

 (iii) if so, as to how Mr. Sarath Rupasiri 
(S.L.A.S. - 1) and Mr. Nihal Ranasinghe 
(S.L.A.S. Special Grade) have been serving 
in the Department of Immigration and 
Emigration for 22 years and 14 years 
respectively; and 

 (iv) whether he admits that the officers who 
have joined the department as their 
successors have faced an injustice owing to 
them remaining in the Department of 
Immigration and Emigration for a long 
period? 

(b) If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞசிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා.  

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

 

(අ)   (i)  වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පරිපාටියට අනුව එක් ෙසේවා ස්ථානයක 
වසර 6ක් හා එක් දිස්තික්කයක වසර 12කි.  

  (ෙකොළඹ හැර) 

  ඊට අමතරව පියමනාප ෙසේවා ස්ථානවල පහත පරිදි උපරිම 
ෙසේවා කාලයක් ෙසේවය කළ හැක. 

  •  ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව -  අවුරුදු 3යි 

  •  ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව -  අවුරුදු 5යි  

  •  ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව -  අවුරුදු 5යි 

   •  සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව -  අවුරුදු 5යි 

  •  ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව -  අවුරුදු 3යි 

 (ii)  ඔව්. 

 (iii)   ශී ලං.ප.ෙසේ. I ෙශේණිෙය් යූ.වී.එස්. රූපසිරි මහතා ෙම් වන 
විට වසර 19කට ආසන්න කාලයක් ආගමන හා විගමන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කර ඇති අතර, (සකිය ෙසේවා 
කාලය) ඔහුට 2016.07.01 දින සිට කියාත්මක වන පරිදි 
ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී ඇත. 

  ශී ලං.ප.ෙසේ. විෙශේෂ ෙශේණිෙය් එම්.එන්. රණසිංහ මහතා ෙම් 
වන විට වසර 14ක් ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කර 
ඇති අතර, ඔහුට 2014.01.01 දින සිට කියාත්මක වන පරිදි 
ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී ඇතත්, 2014.10.14 දින සිට අමාත්ය 
මණ්ඩල තීරණයක් මත ආගමන හා විගමන පාලක ජනරාල් 
තනතුරට පත් කර ඇත. 

 (iv)   ඔව්. 

        ඉදිරිෙය්දී වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් නිෙයෝග කියාත්මක 
කිරීම සම්බන්ධව තදින් කියා කිරීමට සටහන් කරෙගන 
ඇත.  

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට,  23(2) ස්ථාවර නිෙයෝගය ය ටෙත් පශ්න. ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මහතා.  
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

ෙර්ගු නිලධාරින්ෙග් අකුරට වැඩ කිරීෙම් කියා 
මාර්ගය 

சுங்க அதிகாாிகளின் சட்டப்ப  ேவைல நடவ க்ைக 
 WORK-TO-RULE CAMPAIGN BY CUSTOMS OFFICERS 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, 23(2) සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් මා 

ෙමම පශ්නය ෙයොමු කරනු ලබන්ෙන් මුදල් අමාත්ය, ගරු රවි 
කරුණානායක මැතිතුමා ෙවතයි. එතුමා දැන් ෙමම ගරු සභාෙව් 

නැති වුණත්, ෙමහි අතිබරපතළ හා හදිසි තත්ත්වය නිසා එතුමා 
පැමිෙණයි කියා බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් මා පශ්නය ඉදිරිපත් 
කරනවා.  

ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් හා ෙසේවා නියුක්තිකයන් 
අකුරට වැඩ කිරීෙම් වෘත්තිමය කියා මාර්ගයක් අනුගමනය කිරීම 
කරණෙකොට ෙගන ජාතික ආර්ථිකයට සුවිශාල අහිතකර 
බලපෑමක් දැනට ඇතිවී තිෙබන බැවින්ද; රහසිගතව, ෙර්ගු 
ආඥාපනතක් සැකසීමට පත් ෙකොට ඇති කමිටුව විසුරුවා හැර, 
ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති සහ රාජ්ය හා 
ෙපෞද්ගලික අංශෙයහි අදාළ පාර්ශ්වයන් සමඟ ඵලදායී 
සාකච්ඡාවක් මඟින් ෙර්ගු ආඥාපනත සංෙශෝධනය කිරීමට රජය 
එකඟ වීෙමන් ෙමම ආරවුල පහසුෙවන් විසඳාගත හැකි බවද, ෙර්ගු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විශාමික නිලධාරින් ෙසේවයට කැඳවීම වැනි 
තර්ජන, මර්දන කියා මාර්ග තුළින් තවදුරටත් ෙර්ගු අර්බුදය 
උගවීමට ෙහේතුවන යහ පාලන විෙරෝධී වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක 
ෙනොකරන ෙලසද, අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය් ෙක්න්දීය උල්පතක් ෙම් 
ආකාරෙයන් අවුල් වියවුල් ජාලාවකට පත් ෙනොකර එයට වහාම 
මැදිහත් වන ෙලසද මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

ෙම් කාරණාවලට පිළිතුරක් ලබා ෙදයි කියලා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, දැනටමත් ෙර්ගු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අකුරට වැඩ කිරීම නිසා එහි කටයුතු ඇන හිටින 
තත්ත්වයකට  පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
කියන්ෙන්, රෙට් පධාන ආදායම් මාර්ග ෙසොයන තැනක්. ෙමම 
පශ්නයට අගමැතිතුමා උත්තර ෙදනවා නම් වඩා ෙහොඳයි. මම ඊට 
වඩා කාල ෙව්ලාව ගන්ෙන් නැහැ. ෙම් අර්බුදෙය් උත්සන්නභාවය 
ගරු අගමැතිතුමා දන්නවා ඇති. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
මුදල් ඇමතිතුමා පැමිණ ෙම් සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරක් ෙදයි. 

එෙහත් මම ෙම් ගරු සභාවට එක කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. 
රහසිගතව ෙර්ගු ආදායම්  පනත් ෙකටුම්පතක් සකස් කරන්න 
රජෙය් කිසිම බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ. ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
ලියවිල්ල සාකච්ඡාවට භාජනය කරන එකක්. ෙර්ගු ආඥාපනත 
පැරණි එකක්. විෙශේෂෙයන්ම අපි අලුතින් බලනවා නම්, internet 
තාක්ෂණය ඔය කියන ආඥාපනතට ඇතුළත් කරන්න බැහැ. ඒ 
නිසා ෙම්ක සංෙශෝධනය කරලා, තිෙබන ආඥාපනෙත් හුඟක් 
වගන්ති ඒ පනත් ෙකටුම්පතට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්.  

අලුත් ෙකොටසකුත් ෙමයට ඇතුළත් කරන්න තිෙබනවා. ඒවා 
ගැන සාකච්ඡා කරනවා. කවුරු සකස් කළත්  අන්තිමට ෙමය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ගරු 
ඇමතිතුමා  ෙම් ගැන  පාර්ලිෙම්න්තුවට පකාශයක් කරයි. 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙර්ගු වෘත්තීය සමිති රාශියක් 

තිෙබනවා. ෙම් රෙට් පධාන ආදායම උපයන තැනක්. අවුල් සහගත 
තත්ත්වයක් ඇති ෙනොකරෙගන ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා 
මාර්ගයට පිවිෙසන්නය කියන එක තමයි අෙප් ඉල්ලීම. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙකොෙහොමත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව සාකච්ඡාවට 

ගන්නවා.  
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
That is your view. But, what is happening in the 

Ministry is a different thing. 
 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Hon. Member, this is the Government’s view.  ෙර්ගු 

නිලධාරින්ෙග් අදහස් ගන්න තිෙබනවා; මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
නිලධාරින්ෙග් අදහස් ගන්න තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය්ත් 
අදහස් ලබා ගන්න තිෙබනවා. අපට Chambersවලට විතරක් 
යන්න බැහැ. ෙමොකද, Chambersවලට අයිති නැති අයත් ඉන්නවා. 
Wharf කට්ටිය  ඔක්ෙකෝම එක්කත් සාකච්ඡා කරලා,  අන්තිමට 
ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කරලා, අෙප් කාරක සභාවටත් ඉදිරිපත් 
කරන්න තිෙබනවා. එතැනදිත් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්.  

 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I agree. But, there is a go-slow. 

 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
I can assure you that we will consult all stakeholders. 

 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Okay. But, you should ensure that the go-slow stops 

and the work continues. That is the main thing right now. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
I know that the work has to continue. I think, there is a 

discussion going on now. But, I can assure you that all the 
stakeholders will be consulted. We will have to upgrade 
this law because it does make provision for IT and all the 
other things to come in.  

 
 

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

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා. 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි,  දැනට කටයුතු නිමා ෙවලා තිෙබන 

ෙම්  පනත් ෙකටුම්පත ගැන වෘත්තීය සමිති එක්ක සාකච්ඡා කිරීම 
සඳහා ගරු ඇමතිතුමා අවස්ථාවක් ෙනොදීම පිළිබඳ ගැටලුවයි 
ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු ඇමතිතුමා  ඒ ගැන පැහැදිලි කරයි. මට ඒ ගැන කියන්න 

බැහැ. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමා ආණ්ඩුෙව් නායකයා විධියට ඇමතිතුමාට ඒක දැනුම් 

ෙදන්න. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු ඇමතිතුමා ඒ ගැන සියලු ෙදයක්ම පැහැදිලි කරයි.  අෙප් 

පතිපත්තිය ෙම්කයි. ගරු ඇමතිතුමාත්, අපත් ඔක්ෙකෝම එකඟයි. 
දවස් කීපයකට ඉස්ෙසල්ලා මටත් කිහිප ෙදෙනක් හම්බ වුණා. 
ඔවුන්ට මම කිව්වා, "නැහැ, ෙම්ක Sri Lanka Customs එෙක් ඒ 
කණ්ඩායම එක්ක පමණක් ෙනොෙවයි, හැම ෙකනා එක්කම කථා 
කරලා කරන්න තිෙබන ෙදයක්'' කියලා. Department of  Export 
Agriculture එෙක් කණ්ඩායමකුත් මට අලුෙතන් හම්බ වුණා. ඒ 
ෙගොල්ලන් කියන්ෙන් ඒ ෙගොල්ලන්ට පශ්න තිෙබනවා කියලායි. 

 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙම් පශ්නය නිසා දවසකට පාඩුව ගණනය කර තිෙබනවා, 

රුපියල් බිලියනයක් පමණ වනවා කියලා. ආණ්ඩුව වශෙයන් 
ගත්ෙතොත් ඒක විශාල හානියක්. 

 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි ඒක කියන්නම්.  
 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ෙම් පශ්නය ගැන විවාදයක් කරන්න අමාරුයි. 

 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක විවාදයක් ෙනොෙවයි. ගරු 

මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න අදාළ ඇමතිතුමා පසුව 
එනවා කිව්වා. එෙතක් මම ෙම් කරුණ පැහැදිලි කළා පමණයි. 

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක අපි එතැනදි පැහැදිලි කර ගනිමු. නැත්නම් ෙම් පශ්නය 

දිගටම යනවා. අපි ෙම් පශ්නය පිළිබඳ කථාව ෙමතැනින් 
නවත්වමු. 

මීළඟට තිෙබන්ෙන් ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනා. පළමුෙවන්ම 
හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී අභාවපාප්ත ඩී.එම්. ගුණෙසේකර 
මැතිතුමා පිළිබඳ ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 ෙශෝක පකාශය :  
ගරු ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මහතා 

அ தாபத் தீர்மானம் :  
மாண் மிகு .எம். குணேசகர 

VOTE OF CONDOLENCE :  
HON. D.M. GUNASEKERE 

 
[පූ.භා. 10.48] 

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

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් බිබිල 

ආසනය නිෙයෝජනය කරමින් නිෙයෝජිත මන්තී මණ්ඩලෙය් 
පස්වන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මන්තීවරෙයකු වශෙයන් ජනතාවට 
අගනා ෙමෙහවරක් ඉටු කළ ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් 
අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය පළ කිරීෙම් ෙයෝජනාව ෙමම අවස්ථාෙව්දී 
ගරු සභාවට මම ඉදිරිපත් කරමි. 

ගම්මුලාදෑනි සහ හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරෙයකු වශෙයන් 
ෙසේවය කළ ඩී.එම්. උක්කුබණ්ඩා මහතාට සහ ඩබ්ලිව්.එම්. 
මුතුමැණිකා මහත්මියට දාව දරුවන් 11 ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත 
එම පවුෙල් වැඩිමහල් පුත රත්නය ෙලස 1934 වර්ෂෙය් මැයි මස 
21ක් වන දින අරවාකුඹුර, ලුණුගලදී ගුණෙසේකර මහතා ජන්ම 
ලාභය ලැබුෙව්ය. 

ෙකෝට්ෙට් ආනන්ද ශාස්තාලෙයන් අධ්යාපන කටයුතු හැදෑරූ 
ෙමතුමා පාසෙල් දීප්තිමත් ශිෂ්යයකු විය. එෙසේම එතුමා දක්ෂ 
ෙවොලිෙබෝල් කීඩකයකු ෙලස පාසල් කණ්ඩායම ද නිෙයෝජනය 
කර ඇත. පසු කෙලක ඉංගීසි ගුරුවරියක වූ ඉන්දාණි ගුණෙසේකර 
ෙමනවිය සමඟ යුග දිවි ගමනට පිවිසි ෙමතුමා පුතුන් පස් ෙදෙනකු 
හා දියණියන් ෙදෙදෙනකු ෙමෙලොවට දායාද කෙළේය. ඔවුන් ෙම් 
වන විට රජෙය් හා ෙපෞද්ගලික ආයතනවල උසස් නිලතල දරමින් 
රටට වැඩදායී පුද්ගලයන් ෙලස ෙසේවෙය් ෙයදී සිටී. 

1960 වර්ෂෙය් බිබිල ආසනෙය් ෙපොදු ජනතාව නිෙයෝජනය 
කරමින් නිෙයෝජිත මන්තී මණ්ඩලෙය් පස්වන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරයකු ෙලස ෙත්රී පත් වී එම පළාෙත් ජනතාවට සුවිශාල 
ෙමෙහවරක් ඉටු කරමින් කටයුතු කෙළේය. එෙසේම 1970-1971 
කාල වකවානුෙව් කඩා වැටී විනාශ වී තිබුණ පහළ ඌව සමුපකාර 
ව්යාපාරය නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට එහි කියාකාරී 
අධ්යක්ෂ ෙලස ෙමතුමා මූලිකත්වය ෙගන කටයුතු කර ඇත. 1972
-1976 කාලෙය්දී එවකට ෙවළඳ අමාත්ය ෙලස කටයුතු කළ ටී.බී. 
ඉලංගරත්න මැතිතුමාෙග් ඉල්ලීම පරිදි සමුපකාර ෙතොග ෙවළඳ 
සංස්ථාෙව් දියුණුව සඳහා විශාල කැපවීමකින් කටයුතු කළ ෙමතුමා 
බිබිල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය හා ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් 
ෙද්ශපාලන හා ආගමික කටයුතුවලට විශාල ෙසේවාවක් කළ අතර, 
මුස්ලිම් ජනතාවෙග්ද අවශ්යතා සපුරාලීමට මහත් කැපවීමකින් 
කටයුතු කළ උදාර නායකයකු ෙලස හඳුන්වා දිය හැකිය. 

පෙද්ශෙය් සුවහසක් දූ දරුවන්ෙග් ෙදෙනත් පෑදීම සඳහා බිබිල 
කනිෂ්ඨ විද්යාලය, කණෙව්ගල්ල විද්යාලය, ඉලුක්කැපූතැන්න 
විද්යාලය, රත්මල්ගහඇල්ල විද්යාලය, බඹරගසේරොද විද්යාලය, 

රිටිගහවත්ත විද්යාලය ආදී පාසල් ගණනාවක් ඉදි කරමින් එම 
පළාෙත් දූ දරුවන්ෙග් අධ්යාපන කටයුතු නංවාලීම පිණිස ෙපරමුණ 
ෙගන කටයුතු කර ඇත. එෙමන්ම බිබිල, බකිණිගහෙවල, 
බුද්දගම, තන්නපුරාව ආදී නගරයන්හි සංවර්ධන කටයුතු සිදු 
කරමින් ඒවා උසස් තත්ත්වයට ෙගන ඒමට එතුමාෙගන් ලැබුණු 
දායකත්වය අප ෙම හිදී ඉතා කෘතෙව්දීව සිහිපත් කළ යුතුය. 
එපමණක් ෙනොව, බිබිල-අම්පාර නව මාර්ගය ආරම්භ කිරීමට 
පුෙරෝගාමීව කටයුතු කිරීම, දඹගල්ල-මැදගම මාර්ගය ඉදිකර දීම, 
ෙදොඩම්ෙගොල වැව ඇතුළු වැව් කිහිපයක්ම පතිසංස්කරණය 
කරදීම, බිබිල නගරයට විදුලිය ලබා දීම හා මහජන බැංකු 
ශාඛාවක් ලබා ගැනීමට දායක වීම වැනි ෙපොදු කටයුතු සිදු වූෙය්ද 
එතුමාෙග් උනන්දුව හා දැඩි උත්සාහය නිසාය. 

එෙසේම, තන්නපුරාව ෙබෙහත් ශාලාව ආරම්භ කිරීම, දඹගල්ල 
හා ෙවනත් ෙරෝහල් නඟා සිටුවීම, සමුපකාර රාශියක්ම ආරම්භ 
කරදීම,  මුස්ලිම් ජනතාවට විශාල අඩු පාඩුවක්ව පැවැති සුසාන 
භූමිය ලබා ගැනීමට දායක වීම, ෙකොටෙබෝව පූජා භූමියක් ෙලස 
ආරම්භ කිරීමට දැඩි උත්සාහයක් ෙගන කටයුතු කිරීම, 
ෙපොතුබන්දන රජමහා විහාරයට බැතිමතුන්ට යාමට පාලමක් 
ඉදිකර දීම වැනි සද්කියා සිදු කෙළේ බිබිල ෙපොදු මහජනතාවෙග් 
අවශ්යතා සපුරාලීම උෙදසාය. රුසියාව, ජර්මනිය ආදී රටවල 
සංචාරය කර ඇති එතුමා ඒවායින් ලද අත් දැකීම් සමුදාය ෙයොදා 
ගත්ෙත්ද තම ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙසේවය කිරීෙම් අරමුණ ෙපරදැරි 
කරෙගනය. ෙමෙසේ ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් බිබිල ආසනෙය් 
ජනතාවට අගනා ෙමෙහවරක් ඉටු කළ එතුමා අවුරුදු 82ක් ආයු 
වළඳා 2016 ජනවාරි මස 23 වන දින ෙමෙලොවින් සමු ගත්ෙත්ය.  

ගරු කථානායකතුමනි, 1960 වර්ෂෙය් සිට 1964 වර්ෂෙය් අග 
දක්වා අවුරුදු 05කට ආසන්න කාලයක් නිෙයෝජිත මන්තී 
මණ්ඩලෙය් පස්වන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරයකු ෙලස කටයුතු 
කළ අභාවපාප්ත  ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමාට නිවන් සුව 
පාර්ථනා කරන අතර ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් ෙශෝකය එතුමාෙග් 
දයාබර බිරිඳ, දරුවන් ඇතුළු පවුෙල් ඥාතීන් ෙවත දන්වා යවන 
ෙලසට ෙයෝජනා කරමි. 

 

[පූ.භා. 10.54] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගැමි ජනතාව නිෙයෝජනය කිරීමට අප 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වුණු මන්තීවරයකු වශෙයන් ඩී.එම්. 
ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් විෙයෝව පිළිබඳව ෙගනා ෙශෝක 
ෙයෝජනාවට එක්වන ෙම් අවස්ථාෙව්දී, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් සහ 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් ෙශෝකය සටහන් කරන්නට 
මා කැමැතියි. ගුණෙසේකර මැතිතුමා අප රට ෙද්ශපාලන නිදහස් 
සටෙන් උරුමය වූ ඌව-ෙවල්ලස්ෙසේ ගම් නියම්ගම්වල සැබෑ 
හැඟීමක් ඇති හඩ පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැවිත් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
හා ඒ වාෙග්ම බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් නායකත්වෙයන් පැවති 
පාලන ආණ්ඩුවල එම ජනතාවට දිනා දීමට තිෙබන ජයගහණ 
රාශියකට මුල පුරන්න කියා කළ ඌෙව් නායකයකුය කියන එක 
ෙගෞරවෙයන් සඳහන් කරනවා. 

එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන කියා මාර්ගයන් තුළින් විෙශේෂෙයන් ෙම් 
ර ෙට් පගතිශීලී ව්යාපාරයටත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හා එක් වූ 
අප රට පගතිශීලී ජනතාවෙග් කියා මාර්ගයන් ඉදිරියට ෙගන 
යන්න, ඒවා ජයගහණය කරවන්න පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටතත් ගැටුම්, තර්ජන, ගර්ජන මධ්යෙය් තම 
යුතුකම් සම්භාරය ඉටු කළ මහජන ෙසේවකෙයක් ෙලස එතුමාට 
අෙප් ෙගෞරවය පුද කරන්නට ඕනෑ.  
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ගරු කථානායකතුමනි, ඌව - ෙවල්ලස්ස කියන්ෙන් සුදු 
අධිරාජ්යවාදීන්ෙග් ම්ෙල්ච්ඡ බව ෙලෝක ඉතිහාසයට එකතු කළ 
බිතාන්යෙය් කළු ලපය ෙලස සලකන්න පුළුවන්. අප රෙට් ගමින් 
ගමට ෙමතරම් පිරිසක් ඝාතනය වුණු ෙවනත් පෙද්ශයක් නැහැ. 
එතුමා අෙප් රටින් බිතාන්ය ආණ්ඩුව පළවා හැරීමට නැඟී සිටි 
ෙකෙනක්. ඌව - ෙවල්ලස්ස ජනතාවට එල්ල වුණු ඒ සංහාරය 
පිළිබඳව අදටත් බිතාන්ය කට උත්තර දීලා නැහැ.  අප රෙට් තරුණ 
වයෙසේ සිටින සියලු ෙදනාෙග් පටන්  ඝාතනය කළ යුතුය කියන 
කනගාටුදායක නිෙව්දනය කියාත්මක කරමින්, බිතාන්යයන් ඒ 
මිනිස් සංහාරය සිදු කළ ගම් බිම්වල උපන් ඩී.එම්. ගුණෙසේකර 
මැතිතුමා සැබැවින්ම ඌෙව් කැරැල්ෙල්දී ජීවිතය පූජා කළ 
පවුලකට; ජීවිතය පූජා කළ පවුලක උරුමයට අයිති වීම නිසා  
එතුමාෙග් අවසන් හුස්ම ෙහළන තුරුම - අප රට නිදහස සම්පූර්ණ 
කරන ගන්නා තුරුම-  ඒ හැඟීම පකාශ වුණා. 

මා වි ෙශේෂෙයන්ම ෙම් බව සඳහන් කරන්ෙන් එතුමා සමඟ කළ 
නිසංසල සාකච්ඡාවලදී ෙබොෙහෝ කරුණු අලුතින් එකතු කරන්න 
පුළුවන් වීම නිසයි.  ඒ නිසා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමාට විෙශේෂ 
ෙගෞරවය පුද කරන්න ඕනෑ. අධිරාජ්යවාදීන් අෙප් රටට කළ හානිය 
නිසා ඌව - ෙවල්ලස්ෙසේ අසරණ ජනතාව දුක් වින්දා. ඔවුන් අෙප් 
රටට කළ හානිය ෙවනස් කිරීෙම් නව උත්සාහයට එතුමා තම 
ජීවිතෙය් විශාල කාල පරිච්ෙඡ්දයක් කැප කළා. එය මුළු ජාතිෙය්ම 
පිනට සිදු වුණු ෙදයක් බව ෙගෞරවෙයන් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සිහිපත් කරන්නට ඕනෑ.  

එතුමාෙග්ම ආදායමින් එතුමා ගම් නියම් ගම්වල ජාතික, 
ආගමික, ශාසනික සහ ෙපොදු වැඩ කටයුතු රාශියක් සිදු කළා. ඌව 
කියනෙකොට ඔබතුමන්ලා දන්නවා, එවකට ඈත එපිට ගමකින් 
අනික් ගමට යන්න පාරක් තිබුෙණ් නැති බව. වන සතුන්ෙගන් 
පිරුණු භූමි තමයි, බිබිෙල් සහ ෙමොනරාගල තිබුෙණ්. එවන් 
ආසනයක මන්තීවරයකු හැටියට - අද යුගෙය්දී ෙනොෙවයි, ඒ 
යුගෙය් - වැඩ කිරීෙම්දී එතුමා දැක්වූ පරාර්ථකාමී මිනිස් ගුණාංග 
මා විෙශේෂෙයන්ම අද දිනෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සිහිපත් 
කරන්න කැමැතියි.  

අෙප් රට රජමහා විහාර පධාන උතුම් පුණ්ය භූමියක් බව අපි 
දන්නවා. දුටුගැමුණු රජතුමා ලංකාෙව් දකුණු පෙද්ශෙයන්  - 
මාගම්පුරෙයන්  - පිටත්ෙවලා, මහවැලි ග ෙඟන් එෙගොඩ ෙවන්න 
ගිෙය් ෙම් මහ ෙපොෙළොවට පය තබමිනුයි. එහි තිබුණු යටපත් වුණු 
විහාරස්ථාන යළි පතිසංස්කරණය කරන්න; අලුත්වැඩියා කරන්න,  
රජමහා විහාර ආරක්ෂා කරන්න, ඒවාෙය් තිබුණු සුවිෙශේෂී අංගයන් 
ජාතියට දායාද කරන්න, එම පෙද්ශ පකාශයට පත් කරන්න එතුමා 
මැදිහත් වී කටයුතු කළා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සමඟ ඉතා 
කිට්ටුෙවන් වැඩ කරන්න පුළුවන් විධිෙය් පසු බිමක් එතුමා ඇති 
කර ෙගන සිටියා. අපි දන්නවා, එතුමා හැම මැතිවරණයකදීම 
පගතිශීලී කඳවුරට දිය හැකි හැම සහෙයෝගයක්ම ලබා දීෙමන් 
ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් වූ  ඒ ජනසටන ශක්තිමත් කළා කියාත්. 

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා හමුවුණු හැම අවස්ථාවකම 
ඇළ, ෙදොළ, ගංගා, වැව්, ෙපොකුණු සිඳී යෑම පිළිබඳව, පරිසරය 
ආරක්ෂා කර ගැනීම පිළිබඳව දැක්වූ සුවිෙශේෂ අදහස්, හැඟීම් සහ 
ඒවාට තමන්ම මැදිහත් ෙවමින් දුන් සහෙයෝගය පිළිබදව මම 
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. එය ඌෙව් ජනතාවට වාෙග්ම 
බිබිල වැනි ගම්බද ජනතාවෙග් දියුණුවට සහ ආරක්ෂාවට ෙලොකු 
හයියක් වුණා. 

අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ගැන කථා කෙළොත්, ඒ කාලෙය් එම 
පෙද්ශවල තිබුෙණ් පාසල් ෙබොෙහොම ටිකයි. සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් රජය පාසල් ජනසතු කරන 
අවස්ථාෙව්දී එයට සහෙයෝගය ෙදමින්, අධ්යාපනය ගමට ෙගන 

යාෙම් අලුත් වැඩ පිළිෙවළට ගුණෙසේකර මහතා සහෙයෝගය 
දුන්නා. සමුපකාර ව්යාපාරය සම්බන්ධෙයනුත් එතුමා කියාකාරී 
උනන්දුවකින් වැඩ කළා. අෙන්යොන්ය සහෙයෝගය හා ශක්තිය 
එකතු කර ෙගන සමුපකාර ව්යාපාරය විවිධ පෙද්ශවලට ෙගන 
යන්න කටයුතු කළා. 1956 වසෙර් මහජන එක්සත් ෙපරමුණු 
ආණ්ඩුෙව් කෘෂිකර්ම හා ආහාර ඇමතිව සිටි මෙග් දිවංගත පියා 
සමඟ, සමුපකාර ව්යාපාරය නඟාසිටුවීම පිණිස එම දිස්තික්කවල 
ඉටු කළ ෙමෙහය සහ එයින් ලැබුණු ශක්තිය එතුමා මා හමු වුණු 
කිහිප වතාවකදීම ඉතාම ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කළා.  

එතුමාෙග් ජීවිතෙය් අවසාන කාලෙය්, එතුමාෙග් බිරිඳ ඇතුළු 
පවුෙල් අය තමන්ෙග් ඥාතීන් සමඟ මහරගම ආසනෙය් ජීවත්වීම 
නිසා අපට නිතර ෙදෙව්ෙල් පැරණි විත්ති කථා කරන්නට හැකි 
වුණා. ඒ කළ සියලු කටයුතු ෙවනුෙවන්  ඩී.එම්. ගුණෙසේකර 
මැතිතුමාට අපෙග් ෙගෞරවය පුද කරනවා.  

එතුමාෙග් එක පුෙතක් රණ විරුෙවක්; අෙප් හමුදා 
ෙසේනාංකවල සටන් ෙපරමුෙණ් ඉදිරිෙයන් කටයුතු කළ රණ 
විරුෙවක්. ඒ ගැනත් ඒ ආදරණීය පියාට සතුටක් තිබුණා, ''මෙග් 
පුතාත් ෙම් රට ෙබ්රා ගන්න ඉදිරියට ගියා. එම කාර්ය භාරය ඉෂ්ට 
කළා'' කියා. ඒ ගැන එතුමා තුළ තිබුෙණ් නිහතමානී සතුටක්ය 
කියන කාරණය, අෙප් රටට ආදරයක් තිබුණු ඩී.එම්. ගුණෙසේකර 
මැතිතුමාට ෙගෞරවය පිණිස සඳහන් කරමින්, එතුමාෙග් ආදරණීය 
බිරිඳ සහ දරුවන් සමඟ එතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකයට 
එකතු ෙවමින් මම ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමාට නිවන් සුව 
පතනවා! 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා.  

 

[පූ.භා. 11.03] 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  
மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු කථානායකතුමනි, ඌව - ෙවල්ලස්ස පෙද්ශය 

නිෙයෝජනය කරමින් 1960 වර්ෂෙය්දී බිබිල ආසනෙය් ෙපොදු 
ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් ෙමම උත්තරීතර සභාවට පත්ව එය 
ෙශෝභාවත් කළ දිවංගත ගරු ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් 
අභාවය පිළිබඳ ෙශෝක ෙයෝජනාෙව්දී වචන කිහිපයක් කථා 
කිරීමට ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.  

හිටපු අමාත්ය ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා කියූ  පරිදි 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් රජය සමෙය් ඌව 
පළාෙත් බිබිල වැනි ඉතාම දුෂ්කර ආසනයක් නිෙයෝජනය 
කරමින්, -ඒ කාලෙය් මනාප ඡන්ද කමය තිබුෙණ් නැහැ. 
තමන්ෙග් ආසනයට තමයි ඒ මන්තීවරයා බැඳිලා තිබුෙණ්.- ගමනා 
ගමන පහසුකම්, දුරකථන පහසුකම් සහ අධ්යාපන පහසුකම් 
ඉතාම අල්පව පැවති  ඉතාම දුෂ්කර කාල පරිච්ෙඡ්දයක තමන්ෙග් 
ආසනෙය් ජනතාවට පමණක් ෙනොෙවයි ෙමොනරාගල 
දිස්තික්කෙය්ම ජනතාවට එකී පහසුකම් ලබා දීලා ඔවු න්ෙග් ජීවිත 
වඩාත් වර්ණවත් කිරීම සඳහා ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමා 
අනුපෙම්ය කැපවීමක් කළා. ඒ වාෙග්ම එතුමා, ඒ දුෂ්කර කාල 
පරිච්ෙඡ්දය තුළ විනාශ ෙවලා තිබුණු ඌව සමුපකාර ව්යාපාරය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙගොඩ නැඟීෙම් පුෙරෝගාමිෙයකු වශෙයන් එවකට ෙවෙළඳ 
අමාත්යවරයා ෙලස කටයුතු කළ ටී.බී. ඉලංගරත්න මැතිතුමා සමඟ 
ඉතාම ළඟින් කටයුතු කරමින් තමන්ෙග් ෙසේවාව ලබා දුන්නා. 

ඌව ෙවල්ලස්ෙසේ 1960 දශකෙය් බිහිවුණු ෙදවන ෙපළ 
ෙද්ශපාලන නායකයන් අතරින් ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් 
කියා කලාපය, ඔහුෙග් කැපවීම, ඔහු විසින් කරන ලද ෙසේවාව ඌව 
ෙවල්ලස්ස ජනතාවෙග් හදවත් තුළ තවමත් රැඳී තිෙබන බව මම 
පකාශ කරන්නට කැමැතියි.   එතුමා පූජනීයස්ථාන දියුණු කිරීම 
වැනි විවිධ ආගමික වැඩ කටයුතු කළා පමණක් ෙනොෙවයි, බිබිල- 
අම්පාර නව මාර්ගය ආරම්භ කිරීෙම්දී පුෙරෝගාමීත්වය ෙගන, 
එතුමාෙග්ම ව්යාපාරයක් හැටියට හිතට ෙගන අවශ්ය අය ඒ 
කටයුත්තට තල්ලු කර, ඒ සඳහා ආරම්භයක් ලබා දුන්නා.  

මා වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ අමාත්යවරයාව සිටි 
කාලෙය්දී එතුමා වෙයෝවෘද්ධව සිටියත්, ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් 
අප විසින් එවකට කර ෙගන ගිය පහළ ඌව වැව් සංවර්ධන වැඩ 
පිළිෙවළ පිළිබඳව, ඒවාෙය් අඩු පාඩු පිළිබඳව නිතර කථා කළා මට 
මතකයි. "ඇමතිතුමා ෙමන්න ෙමෙහම පැමිණිල්ලක් තිෙබනවා, 
ෙම්ක ෙපොඩ්ඩක් ෙසොයා බලන්න. නිලධාරින්ෙග් ෙමන්න ෙම් අඩු 
පාඩුකම් තිෙබනවා" යයි  මට කියා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, 
එතුමා ෙද්ශපාලනෙයන් විශාම ගියත්, ඌව ෙවල්ලස්ස පෙද්ශෙය් 
ජනතාවට කරන ෙසේවෙයන් විශාම ගිෙය් නැහැ කියන එක මම 
පැහැදිලිවම පකාශ කරන්නට ඕනෑ. එම නිසා ෙමවැනි දැවැන්ත 
ෙසේවාවක් කළ, ජනතා හිතවාදී ෙද්ශපාලනඥයකු වූ ඩී.එම්. 
ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් විෙයෝව ඌව ෙවල්ලස්ස ජනතාවට 
විශාල පාඩුවක් බව මා පකාශ කරන අතර, එතුමාට නිවන් සුව 
පාර්ථනා කරනවා. එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ෙම් උත්තරීතර 
සභාෙව් ෙශෝකය එතුමාෙග් දයාබර බිරිඳ, දරුවන් ඇතුළු පවු ෙල් 
ඥාතීන් ෙවත දන්වා යවන ෙලස කරන ලද ෙයෝජනාවට මා එකඟ 
ෙවන බව පකාශ කරමින්, ඌව ෙවල්ලස්ස ජනතාවට අනූපෙම්ය 
ෙසේවයක් කළ ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් ජනතා හිතවාදී 
වැඩ පිළිෙවළ අෙප් ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් මන්තීවරුන්ට 
ආදර්ශයක් ෙවන බවත්  පකාශ කරමින් මෙග් කථාව සමාප්ත 
කරනවා. ස්තුතියි. 

 
[පූ.භා. 11.08] 

 
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඌව ෙවල්ලස්ෙසේ, -විෙශේෂෙයන්ම 

පහළ ඌෙව්- ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්, බිබිල මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මුල්ම මහජන 
මන්තීවරයා ෙලස ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමාව 1960 ජූලි 
මැතිවරණෙයන් බිබිල ආසනෙය් ජනතාව වැඩි ඡන්ද පමාණයකින් 
ෙතෝරා ගත්තා. එතුමා ඒ වන ෙකොට පසු වුෙණ්, භද ෙයෞවන 
කාලෙය්යි. ඌව ෙවල්ලස්ෙසේ වැදගත් ෙපළපතකින් පැවත ආ 
ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමා, ෙහොඳ අධ්යාපනයක් ලැබූ, ඉතා 
කාර්ය ශූර හා නිර්භීත තරුණ ෙද්ශපාලනඥෙයක් විධියට අපට 
හඳුන්වන්න පුළුවන්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් 
ගෙම් ෙකෙනක් විධියට බිබිල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙයන් බිහි 
වුණු පථම මහජන නිෙයෝජිතයා ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මහතායි. 
එතුමා කාෙගත් හිත් දිනාෙගන කටයුතු කරපු ෙකෙනක්.  

එවකට බිබිල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය ෙබොෙහොම දුෂ්කර, ඒ 
වාෙග්ම අධ්යාපන, සමාජයීය, සංස්කෘතික සහ යටිතල පහසුකම් 

අතින් ෙබොෙහොම පහත් තත්ත්වයක තිබුණු පෙද්ශයක්. එම  
පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් අවශ්යතා හඳුනාෙගන, ඉටු කළ යුතු මූලික 
ෙද්වල්, අත්යවශ්යම ෙද්වල් ෙතෝරා ෙබ්රාෙගන ඉටු කළ මහජන 
නිෙයෝජිතෙයක් වශෙයන් එතුමා හඳුන්වන්න පුළුවන්.  

එතුමා විවාහ වුෙණ්, එච්.ඒ. ඉන්දානි ගුණෙසේකර ෙමනවිය 
සමඟයි. එතුමිය ගුරු මාතාවක්. එතුමිය ඒ පෙද්ශ ෙය් දරුවන්ෙග් 
අනාගතය ෙවනුෙවන්, දරුවන්ෙග් නැණ නුවණ පාදන්නට 
ෙවෙහස මහන්සි ෙවලා දුෂ්කර ව්යායාමයක ෙයදුණු ගුරු 
මාතාවක්. ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමා ෙමතුමිය විවාහ කරෙගන, 
දරුවන් හත් ෙදෙනක් ෙම් රටට, සමාජයට දායාද කළා. ඒ දරුවන් 
හත් ෙදනාෙගන් පස් ෙදෙනක් පිරිමි දරුවන්; ෙදෙදෙනක් ගැහැනු 
දරුවන්. ඒ දරුවන් අතර ගුරුවරියන් සහ ෙම් රට දැය ආරක්ෂා කර 
ගත්ත රණ විරුවන් ඉන්නවා. ඒ දරුවනුත් ෙහොඳට ඉෙගන ෙගන 
තම පියතුමා වාෙග් රට ෙවනුෙවන්, ජනතාව ෙවනුෙවන් විවිධ 
තලවල, විවිධ වෘත්තීන්වල හිඳිමින් විශාල ෙමෙහවරක් කරන බව 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

එතුමාෙග් දයාබර බිරිඳ වන ඉන්දානි ගුණෙසේකර මැතිනිය 
ගුරුවරියක් වශෙයන් ඌව ෙවල්ලස්ෙසේ දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය 
දියුණු කරන්න අපමණ ෙවෙහසක් ගත්තා. දැන් එතුමිය විශාම 
සුවෙයන් පසුෙවනවා. ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමා අවුරුදු 5කට 
වඩා අඩු කාලයක් තමයි පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් විධියට 
කටයුතු කෙළේ. එතුමා ඒ පෙද්ශෙය් ෙහොඳට ඉෙගන ෙගන පසු 
කාලීනව ආනන්ද ශාස්තාලෙයන් ඉෙගන ෙගන ෙහොඳ දැනුමක්, 
අවෙබෝධයක් ලබපු ෙකෙනක්. එතුමා පාසල් අවධිෙය් දක්ෂ 
කීඩකෙයක් විධියට නමක් දිනාෙගන කීඩා ක්ෙෂේතෙයන්, කීඩා 
ෙකෞශල්යෙයන් ඉස්සරහට ගිය ෙකෙනක්. එතුමා මහජන 
නිෙයෝජිතෙයක් විධියට බිබිල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය පුරා ගමින් 
ගමට යමින්, ජනතාව සමඟ සමීපව සම්බන්ධ ෙවමින් ඒ පෙද්ශෙය් 
තිබුණු මූලික අවශ්යතා හඳුනාෙගන පමුඛතාව අනුව ඒවා දියුණු 
කිරීමට මහත් ෙවෙහසක් ගත්ත බව අපි දන්නවා. අපි කවුරුත් 
කථා කරන බිබිල - ඉඟිනියාගල හරහා අම්පාර දක්වා යන මාර්ගය 
ආරම්භ කරන්න ඒ අවධිෙය් එතුමා තමයි මූලික වුෙණ්. ඒ කාලය 
ගාම නිලධාරි වසම් 4ක ජනතාවට පධාන නගරයට ඒමටත්, ගමන් 
බිමන් සඳහාත් දුෂ්කරම අවධියක්ව පැවතුණා. ෙමොනරාගල 
දිස්තික්කෙය් බිබිල ආසනෙය් එක්තරා ෙකොටසක ජනතාව 
අම්පාරත් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වන ෙකොට, ඒ මාර්ගය ගැන 
විෙශේෂ උනන්දුවක් දක්වලා එතුමා එවකට සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක අගමැතිනිය නායකත්වය දැරූ රජෙය් ඇමතිවරුන් 
සම්බන්ධ කරෙගන ඒ මාර්ගය මහජනතාවට ගමන් කරන්න 
පුළුවන් මට්ටමකට සංවර්ධනය කළා. අද වන විට ඒ පෙද්ශයට 
යටිතල පහසුකම් ලැබිලා, විශාල සංවර්ධනයක් ෙවලා, ඒ 
පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය ඉහළ මට්ටමකට ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. ඒකට අඩිතාලම දැමුෙව් ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමා. 
අපි දන්නවා, එතුමා ඒ කාලෙය් අනාගතය දිහා බලලා වැඩ කළ 
බව.  

 අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් එතුමා පාසල් ගණනාවක් ආරම්භ 
කළා. ඒවාට අවශ්ය මානව සහ ෙභෞතික පහසුකම් දීලා ඒ පාසල් 
හැකි පමණින් දියුණු කරන්නට එතුමා උත්සාහ කළා. එපමණක් 
ෙනොෙවයි, ගාමීය මාර්ග, ෙසෞඛ්ය මධ්යස්ථාන යනාදිය දියුණු 
කරන්න එතුමාට පුළුවන් විධියට උදවු කරලා කටයුතු කළා.  

ආගමික හා ශාසනික පැත්ෙතන් ගත්තාමත් එතුමා ඒ 
පෙද්ශෙය් විහාරස්ථාන සමඟ ෙබොෙහොම කිට්ටුෙවන් සම්බන්ධ 
ෙවලා, ඒ නායක හාමුදුරුවන්ෙග් උපෙදස්, අනුශාසනා හා 
මගෙපන්වීම් අනුව ඒ විහාරස්ථාන දියුණු කිරීමටත් කටයුතු කළා.  

එතුමා අසාධාරණයට විරුද්ධව, අයුක්තියට විරුද්ධව ෙකළින් 
හිටගත්ත නායකෙයක්. අදත් විවිධ මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවල ජීවත් 
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ෙවන එතුමාෙග් සමකාලීනයන් ඒ පිළිබඳව කථා කරනවා. ඒ 
වාෙග් නායකයන් අපට වඩ වඩාත් අවශ්ය වූ යුගයක තමයි එතුමා 
අප අතරින් සදහටම සමු ගත්ෙත්. එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය්දී 
මන්තීවරයකු විධියට කාලය ගත කෙළේ අවුරුදු 5කටත් වඩා අඩු 
කාලයක් වුණත්, ඒ කාලය තුළ එතුමා පෙද්ශයට, ජනතාවට, 
රටට, සමාජයට මතක හිටින, කාටත් කථා කළ හැකි මට්ටෙම් 
ෙසේවාවක් කළා. එතුමා කියාකාරී ෙද්ශපාලනෙයන් ඈත් වුණත්, 
සමාජයට කරන්න තිෙබන ෙමෙහවර සහ ෙසේවය ෙවනුෙවන් විවිධ 
මැතිවරණ කාලවලදී ඒ පෙද්ශයට වැඩක් කළ හැකි නායකයන් 
සමඟ එකතු ෙවමින් ෙද්ශපාලන ගමෙනහි නිරත වුණා. එතුමා ෙම් 
වසෙර් මුල් කාලෙය්දීම ජීවිත ෙයන් සමුගනියි කියලා  අපි කවුරුත් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, එතුමා  ෙහොඳ නීෙරෝගි 
ෙසෞඛ්ය සම්පන්න විධියට ජීවිතය ගත කළ නිසා. එතුමාට අවුරුදු 
80කට ආසන්න කාලයක් වුණත් ගම් පියසට ආ ෙවලාවක,  
යහළුවන්, හිතවතුන් හමුවන්නට පා පැදියකින් ගමන් කළ හැටි  
අපි නිතර දැකලා තිෙබනවා.  

මහජන නිෙයෝජිතයකු විධියට කාලයක් ෙද්ශපාලන 
ක්ෙෂේතෙය් තමන්ෙග් හඬ පතුරාෙගන සිටියත්, එතුමා ෙබොෙහොම 
සරල, මානව හිතවාදි ගුණයක් තිබුණු, සාමාන්ය මිනිසුන් අතෙර් 
හැදුණු වැඩුණු ෙකෙනක්. එතුමාෙග් පසු කාලීන ජීවිතෙය්දීත් 
එතුමා බිබිල පෙද්ශෙය් සාමාන්ය මිනිසුන් සමඟ ගත කළ බව 
එතුමාෙග් දින චර්යාව තුළින් අපි දැක්කා. එතුමාෙග්  පවුෙල් 
සෙහෝදරයන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු තවමත් ඒ පෙද්ශෙය් ජීවත් 
ෙවනවා. ඒ අයත් තමන්ෙග් සෙහෝදරයා වාෙග්ම සමාජ 
ෙමෙහවෙරහි ෙයෙදනවා. එතුමාෙග් සෙහෝදරයකුෙග් පුෙතක් 
පාෙද්ශීය සභාෙව් උපසභාපතිවරයකු ෙලස මෑතක් වන ෙතක් 
කටයුතු කළා. එතුමාත් තමන්ෙග් ෙලොකු තාත්තා ගිය අඩි පාෙර් 
ගමන් කරමින් සමාජ ෙමෙහවෙරහි ෙයෙදනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමා 
ආදර්ශයට ගත හැකි පැරැණි ෙද්ශපාලනඥෙයක්. වර්තමාන 
ෙද්ශපාලනය තුළ ෙද්ශපාලනඥයන් පිළිබඳව විවිධ කථා, විවිධ 
මත, විවිධ විෙව්චන තිෙබනවා. මුදල් පසු පස ෙනොෙගොස් සමාජ 
ෙමෙහවර ෙවනුෙවන්, ෙහොඳ අනාගත පරපුරක් ෙගොඩ නැඟීම 
ෙවනුෙවන් ෙද්ශපාලනෙය් නිරත වුණු ෙකනකු වූ එතුමා පිළිබඳව 
අපට ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන්, ෙගෞරවෙයන් කථා කිරීමට 
හැකියාව තිෙබනවා.  

ගරු ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමාට ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙයන් 
සමුගන්න සිද්ධ වුෙණ් ඒ කාලෙය් එතුමාට විරුද්ධව පදනම් 
විරහිත ෙචෝදනා නඟා තිබූ නිසායි. ඒ කාලෙය් ඒ සමාජෙය් තිබුණු 
පිළිගත් මත සහ පිළිගත් විශ්වාස අනුව ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් 
ෙකනකුට සුළු ෙහෝ ෙචෝදනාවක් එල්ල වී තිබුණා නම් ඔහු 
ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතයට ආෙව් නැහැ. මා දන්නා විධියට ගරු ඩී.එම්. 
ගුණෙසේකර මැතිතුමා ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් ෙබොෙහොම නිවැරැදිව 
කටයුතු කළා; නිවැරැදි ගමනක් ආරම්භ කළා. නමුත් ෙද්ශපාලන 
ක්ෙෂේතෙය් ෙහොඳ ගමනක් යන, ෙහොඳ අනාගතයක් තිෙබන ඕනෑම 
ෙද්ශපාලනඥයකුට එන විෙරෝධතා, පතිවිෙරෝධතා එතුමාටත් 
එල්ල වුණා. නමුත් එතුමා ඒවාෙයන් කම්පාවට පත් වුෙණ් නැහැ. 
එතුමා හැම ෙදයක්ම මධ්යස්ථ සිතින් දරාෙගන  මැතිවරණයට 
ඉදිරිපත් ෙනොවී සිටියත්, හැම මැතිවරණයකදීම සමාජයට 
ෙමෙහවරක් කරන්න පුළුවන් අයට සහෙයෝගය දීලා 
ෙද්ශපාලනෙය් ෙයදුණා. ඌව ෙවල්ලස්සට ආෙලෝකයක් ලබා 
ෙදමින්, ඌව ෙවල්ලස්ස ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය ඉදිරියට ෙගන 
ඒමට කටයුතු කරමින්, ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් ෙනොමැෙකන 
මතක සටහන් ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් බිබිල ආසනෙය් ජනතාව 
තුළ ඉතිරි කරමින් එතුමා සදහටම සමුගත්තා.  

එෙසේ සදහටම සමුගත්තත්, එතුමා ඒ කාලය තුළ කළ කී ෙද් 
අදත් ජනතාව ෙබොෙහොම භක්තිෙයන්, ආදරෙයන්, ෙගෞරවෙයන් 

සිහිපත් කරනවා. ඒ නිසා එතුමාෙග් දයාබර බිරිඳ වන ඉන්දාණි 
ගුණෙසේකර මැතිනියටත්, දරුවන් හත් ෙදනාටත්, පවුෙල් ඥාති 
පිරිසටත් ස්වාමි පුරුෂෙයකු, පිෙයකු, ඥාතිවරෙයකු වශෙයන් 
එතුමා පිළිබඳව ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් කථා කරන්න පුළුවන් 
ෙවයි. එම ෙගෞරවය ඒ පවුෙල් සියලු ෙදනාටත් ඒ පෙද්ශෙය් 
ජනතාව නිතර පිරිනමනවා. ඒ  ෙගෞරවය අඩු ෙවන එකක් නැහැ. 
තමන්ෙග් දිස්තික්කයට, තමන්ෙග් ආසනයට විශාල ෙමෙහවරක් 
කරමින් සිටි එතුමා තමන්ෙග් දිස්තික්කෙයන්, තමන්ෙග් 
ආසනෙයන් විතරක් ෙනොෙවයි සියලු ෙදනාෙගන්ම සමු ගත්තා.  
එතුමාෙග් අභාවෙයන් ෙශෝකයට පත් වී සිටින එතුමාෙග් දයාබර 
බිරිඳටත්, දරුවන්ටත්, එතුමාෙග් පවුෙල් සියලු ඥාතීන්ටත් ඒ 
වාෙග්ම එතුමා පිළිබඳව ෙබොෙහොම සුබවාදීව හිතන එතුමාෙග් 
හිතවත් සියලු ෙදනාටත්, විෙශේෂෙයන්ම බිබිල මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය් සියලුම පගතිශීලී, කෘතෙව්දී ජනතාවෙග්ත්, 
ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් කෘතෙව්දී ජනතාවෙග්ත්, මෙග්ත් 
ෙශෝකය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරමින්, එතුමාට නිවන් සුව 
පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා. 

 
 [11.21a.m.] 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் 
வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and 
Water Supply) 
Hon. Speaker, I am pleased to say a few words on this 

occasion when this House is paying tribute to one of the 
former Members, the late Hon.  D.M. Gunasekere, who 
served this House for a period of four years, from 1960 to 
1964. Several Hon. Members who spoke before me 
referred to the rare personality that the Hon. D.M. 
Gunasekere was. 

Sir, the Votes of Condolence in this House are 
certainly not mere rituals where we pay empty tributes in 
this Assembly to Members who have passed away. What 
is more important for us to look at is the Member’s entry 
to Parliament and the period in which he served the 
country as a representative of the people. All of us know 
that 1960 was a turbulent period where this House had to 
face two elections in the same year, in March and later in 
July - we now have here Field Marshal Hon. Sarath 
Fonseka also with us - and that was a year where the 
country faced an attempt at a coup to topple a 
democratically-elected Government. Such was the period 
in which the Hon. D.M. Gunasekere entered this House 
and served his people. What is important for us to bear in 
mind is it is because of such people and their 
commitment to democracy that democracy thrives today 
in this country.  

I am not someone who had closely associated with 
him, but I have heard from the people, particularly the 
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Muslims of villages like Bakinigahawela, Kotabowa, 
which are ancient villages where Muslims have settled 
down since the glorious good old days of the Uva-
Wellassa Rajadhani. The Hon. D.M. Gunasekere had 
been responsible to look at issues concerning the 
miniscule minority like the Muslims and has even been 
responsible to ensure that they were allocated a separate 
land for their burial purposes. All of us know that Muslim 
burial rites have to be concluded within a day, within 24 
hours, and they are not in the habit of cremating the 
remains of the dead. Therefore, they need proper burial 
grounds to allow the departed to have a final resting 
place. In this case, the Muslims of Kotabowa have always 
been keeping the late Hon. D.M. Gunasekere in their 
thoughts for this yeoman service that he rendered those 
people. That was also a period - especially after 1956 - in 
which there was this wave of Sinhala-Buddhist 
nationalism sweeping across the country, a period in 
which there was a massive revival towards nationalist 
feelings. In balancing the interests of the majority and the 
minorities, the service of people of the calibre of the late 
Hon. D. M. Gunasekere have to be always remembered. 
We need to pay a glowing tribute to the way in which 
such people conducted their public life.  

It is also important for us to remember here - because I 
as a Party Leader who has to travel past Bibile - the days 
in which we had to face the horrendous war against 
terrorism in the country, there were times when we could 
not go through the normal route through Mahiyangana 
and Mahaoya to reach Ampara. We had to take the 
circuitous route towards Bibile and go through Bibile to 
Ampara passing Namaloya and other areas. It was the late 
Hon. D. M. Gunasekere who had been the pioneer in 
making sure that that road became a reality and that road 
is an important bypass road for the purposes of reaching 
Ampara in case there are difficulties to go through the 
usual route of passing through Mahiyangana and 
Mahaoya towards Ampara. Therefore, that again is a 
matter that is always remembered when the late Hon. D. 
M. Gunasekere's name is mentioned.  

I do not want to take much time in paying tribute to 
him, but I must also remember here that the late Hon. 
Gunasekere had among his offspring whom he left for the 
country, the boys and girls - seven of them -  a son whom 
he allowed to join the armed forces and serve the armed 
forces. Therefore, he should be among those parents who 
have that satisfaction of having contributed towards 
safeguarding the territorial integrity of this country 
bequeathing one of their children towards the horrendous 
war that we had to face. Therefore, that again is another 
important aspect of his glorious life.  

He had lived until the ripe old age of 82 years and had 
served his people well by having been involved in the 
revival of the co-operative movement, having served the 

co-operative movement, having been involved in setting 
up the co-operative welfare establishment in many parts 
of the Moneragala District during the period of the late 
Trade Minister, Hon. T. B. Illangaratne. These are all 
important milestones in his glorious political career.  

It is my pleasure once again, Mr. Speaker, to be 
involved in paying tribute to one of those parted 
Members who had rendered a yeomen service to his 
people.  

May I convey my condolences to his wife and 
children and to the people of Moneragala on this 
occasion.  

Thank you. 
 
 
[පූ.භා. 11.30] 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් උත්තරීතර සභාව නිෙයෝජනය 

කළ, ෙම් රෙට් ජනතාව ඉතාම නිවැරැදිව නිෙයෝජනය කළ සහ 
ෙම් රෙට් නිවැරැදි ෙද්ශපාලන මතවාදයක් ෙවනුෙවන් සෘජුව ෙපනී 
හිටපු ජනතා නිෙයෝජිතයකුෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝක පකාශ 
ෙයෝජනාවක් ෙගනැවිත්  තිෙබන අවස්ථාවක්, ෙම්. ෙවල්ලස්ස  
ඓතිහාසික බිම්කඩ නිෙයෝජනය කළ එම ජනතා නිෙයෝජිතයා 
වන ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් අභාවය  පිළිබඳව ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය විධියටත්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරමිනුත් 
අෙප් සංෙව්ගය, ඒ වාෙග්ම ඒ පවුල ෙවත තිෙබන අෙප් 
හෘදයංගමභාවය ඉතාම හැඟීම් බරව පකාශ කරන්නට මම ෙම් 
අවස්ථාව උප ෙයෝගී කර ගන්නවා. 

අද දවෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්ෙන් නැති 
වුණත්, ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා  අද 
ෙපරවරුෙව්ත් දුරකථනෙයන් කථා කර එතුමාෙග් ෙගෞරවය සහ 
සංෙව්ගය ගුණෙසේකර පවුල ෙවත පදානය කරන්නටය කියන 
ඉල්ලීම අෙපන් කරනු ලැබුවා. එය ෙම් ගරු සභාව හරහා, 
ගුණ ෙසේකර මහතාෙග් පවුල ෙවතත්, එතුමාෙග් හිතවතුන් ෙවතත් 
සන්නිෙව්දනය කරන්නට මම ෙම් අවස්ථාව පාවිච්චි කරන්න 
ඔබතුමාෙග් අවසරය ඉල්ලනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙපෞද්ගලිකව කියනවා නම්,  
ගුණෙසේකර මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනතා නිෙයෝජිතයකු විධියට පත් 
ෙවන්ෙන් මා ළඳරුවකු විධියට බහෙතෝරන අවධියටත් ෙපර 
සිටයි. ඒ නිසා ෙපෞද්ගලිකව එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන පරමාදර්ශයන් 
පිළිබඳව මට තිෙබන්ෙන් දැකලා පුරුදු, අත්විඳපු ෙද්වල් 
ෙනොෙවයි, සමාජය විසින්, සමාජෙය් කථිකාවන් හරහා  දැන 
උගත් ෙද්වල් පමණයි. නමුත්,  දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් සාකච්ඡා 
වුණු ආකාරයට එතුමා පිළිබඳ ෙපර කියැවීම් සියල්ලම ඉතා 
නිවැරදිව සඳහන් කරන්ෙන් එතුමා පරමාදර්ශී ෙද්ශපාලනඥයකු 
විධියටයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් ඔබතුමාෙග් දකුණු 
අත පැත්ෙතන් සහ වම් අත පැත්ෙතන් අසුන් ෙගන ඉන්න අපි 
සියලු ෙදනාම පිළිගන්නට ඕනෑ, ''ෙද්ශපාලනඥයා'' කියන 
වචනයට අද ලැෙබන නිර්වචන සමාජෙය් ෙසෞඛ්ය සම්පන්න 
නිර්වචන ෙනොෙවයි කියන එක. ඒවා නිෙරෝගී නිර්වචන 
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ෙනොෙවයි; පසන්න නිර්වචන ෙනොෙවයි. ''ෙද්ශපාලනඥයා'' කියලා 
කිව්වාම සමාජෙය් ෙගොඩ නැ ෙඟන්ෙන් "තක්කඩිෙයක්" කියන 
හැඟීමයි.  උෙද් පාන්දරට ෙමොන පුවත් පත ගත්තත් කාටුන් 
ශිල්පියා ෙද්ශපාලනඥයා සිතුවම් කර තිෙබන්ෙන්, එක්ෙකෝ 
මදාවිෙයක් විධියට, එෙහම නැත්නම් කපටිෙයක් විධියට, එෙහමත් 
නැත්නම්  සල්ලාලෙයක්, වංචනිකෙයක් විධියට. ෙම්ක තමයි 
ඔබතුමා ඇතුළු අපි සියලු ෙදනා පිළිබඳවම ෙම් රෙට් මාධ්යෙව්දින් 
දකින විධිය.  ඒ, අෙප් ෙම් ඉන්න  225ෙදනා ෙහෝ අෙප් පූර්වගාමීන් 
සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා කළ වංචනික කියාවන් නිසා ෙනොෙව්. 
අපි නිෙයෝජනය කරන පක්ෂෙය් පාට නිල් ද ෙකොළ ද, රතු ද 
කියලා ෙවන් කර ෙනොෙවයි, ඒ මතය ෙගොඩ නැඟී තිෙබන්ෙන්. අපි 
නිෙයෝජනය කරන තීරුවල ඉන්න ඉතා කුඩා කණ්ඩායම් විසින් 
සමාජයට දීපු වැරදි ආදර්ශ නිසයි ෙම් මතය ෙගොඩ නැඟී 
තිෙබන්ෙන්. තුවක්කුවක්, පිස්ෙතෝලයක් එල්ලා ගත්ත ෙකනකු 
තමයි  ෙද්ශපාලනඥයකු කියලා අද පුංචි දරුවා හිතන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපට ගරු ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමා 
වැනි චරිත වැදගත් ෙවන්ෙන්, අද ෙම් සමාජගත ෙවලා තිෙබන 
ජනපිය, සම්මත නිර්වචනයට බාහිරව ගිහිල්ලා සැබවින්ම ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටි ජනතා නායකයන් විධියටයි. ඒ නිසා එතුමා 
ගැන අපට ආඩම්බර ෙවන්න පුළුවන්. එතුමාෙග් පවුෙල් සියලුම 
ෙදනාටමත් ආඩම්බර ෙවන්න පුළුවන්. ගරු ඩී.එම්. ගුණෙසේකර 
මැතිතුමා නිෙයෝජනය කෙළේ ෙවල්ලස්ස; රෙට් ඓතිහාසික 
උරුමයන් ෙවනුෙවන් ෙපරමුණ ගත්තු ෙවල්ලස්ස. එතුමා 
නිෙයෝජනය කෙළේ අෙප් පක්ෂය; ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි.  එතුමා නිෙයෝජනය කෙළේ ෙම් රෙට් වරපසාද 
රහිත ජන තීරුව. ෙම් සියලුම සාධක එක්ක එතුමා එතුමාෙග් එකම 
පුත්රුවන ෙම් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් කැප කරන්න 
තීන්දු කළ නායකෙයක්. ඒ නිසා එම මැතිනියටත්, පවුෙල් සියලු 
ෙදනාටමත් තමන්ෙග් ස්වාමි පුරුෂයාෙග්, තමන්ෙග් පියාෙග් 
අභාවෙයන් දශක ගණනාවකට පස්ෙසේ වුණත් සතුටු ෙවන්න 
පුළුවන්, තමන් ඉතිහාසයට යමක් එකතු කළ නායකයකුෙග්, 
ස්වාමිෙයකුෙග්, පිෙයකුෙග් පරම්පරාවක්  නිෙයෝජනය කරනවාය 
කියලා.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව විධියටත්, ජනතා නිෙයෝජිතයන් විධියටත් 
අපි පාර්ථනා කරන්ෙන්  එතුමා දීපු ආදර්ශය, පරමාදර්ශය තවත් 
කාලාන්තරයක් යන තුරා ෙම් රෙට් ජනතා නිෙයෝජිතයන්ට මඟ 
ෙපන්වන මාවතක් බවට පත් ෙව්වා! කියායි. මම මීට වඩා කාලය 
ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. අපි අදහන ආගම්වල 
හැටියට එතුමාෙග් ආත්මයට  නිදහස, සාමය  ලැෙබ්වා! ඒ වාෙග්ම 
එතුමාට නිවන් සුව අත්ෙව්වා! කියන පාර්ථනාව කරමින් එතුමා ෙග් 
අභාවය ෙවනු ෙවන් අපි සියලු ෙදනාෙග්ම කනගාටුව සහ සංෙව්ගය 
ඔබතුමා හරහා රට ෙවත මුදාහැරීමටත් මම ෙම් අවස්ථාව 
උපෙයෝගී කර ගන්නවා. ෙබොෙහොමත්ම ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගාමිණි විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා අමාත්යතුමා. 

 
[පූ.භා. 11.38] 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග හා 
ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன 
மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  
ගරු කථානායකතුමනි, 1960 සිට 1965 දක්වා අෙප් ගෙම්       

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කළ  පාර්ලිෙම්න්තු 

මන්තීතුමා වූෙය් ගරු ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමායි.  අපි එතුමා 
දකින්ෙන් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් නිෙයෝජනය කළ 
නිෙයෝජිතෙයකුට එහා ගිය ඉතාමත් සුහදශීලි, ඉතාමත් එඩිතර, 
අවංක නායකෙයක් විධියටයි;  ෙහේෙන් පැෙල්, කුඹුෙර්, ඇෙළේ-
ෙදොෙළේ නාලා සාමාන්ය මිනිහාත් එක්ක ජීවත් වුණු ඉතාම 
නිර්ව්යාජ ෙද්ශපාලනඥෙයක් හැටියටයි.   

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කවුරු ෙකොෙහොම කථා කළත් මම මතක් 
කරන්නට ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. එතුමා පසු ගිය 27 ෙවනිදා 
පන්නිපිටිය සුසාන භූමිෙය්දී අවසන් ගමන් ගියා. එදින මම එතුමා 
ගැන ගුණකථනයක් කළා. අද එතුමා ගැන මම  ෙම්  කරන්ෙන් 
ෙදවන ගුණකථනයයි. එතුමාෙග් අවසන් කටයුතුවලට ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය ෙවනුෙවන් සහභාගි වුණු, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
එකම මහජන නිෙයෝජිතයා මමයි. ඒකට ෙහේතුවක් තිෙබනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. අපට ෙම් නායකයා පිළිබඳව කථා කරනෙකොට 
විවිධ ගුණ කථන කරන්නට පුළුවන්. නමුත් අෙප් හැම 
චරිතයකටම විවිධ ෙචෝදනා එල්ල ෙවනවා. අෙප් ආනන්දාරාමෙය් 
නායක හාමුදුරුෙවෝ ආර්.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම 
ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමාත් ෙකොළඹ ආනන්ද ශාස්තාලයට 
ඇතුළත් කරලා අධ්යාපනය ලබන්න ඉඩකඩ සැලසුවා.   

ආර්.එම්. ගුණෙසේකර මහතා තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරෙයක් 
හැටියට මුල් පත් වීම ලැබුවා. ඩී.එම්. ගු ණෙසේකර මහතා සමුපකාර 
ව්යාපාරෙය් කටයුතු කරනු ලැබුවා. ෙම් ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදෙක්ම 
නායකයන් ෙදෙදනා පන්සල මැදිහත් ෙවලා බිහි කළ නායකයන් 
ෙදෙදෙනක්. ෙකෙසේ නමුත් ෙදෙදනා ෙදපැත්තට ගියා. 
අවසානෙය්දී ෙද්ශපාලනෙය් තිෙබන කුරිරුකම, අනුෙව්දනීයකම 
මතු ෙවලා, ෙමොන ආකාරයකින් ෙහෝ ආර්.එම්. ගුණෙසේකර 
මැතිතුමාෙග් මරණය පිළිබඳ ෙචෝදනාව ඩී.එම්. ගුණෙසේකර 
මහතාට එල්ල වුණා. උසාවිය ඒ ෙචෝදනාෙවන් ෙමතුමා නිෙදොස් 
ෙකොට නිදහස් කළා. නමුත් ඒ පෙද්ශෙය් එක්සත් ජාතික 
පාක්ෂිකයන්ෙග් හදවත් තුළින් ඒ ෙචෝදනාව ඉවත් වුෙණ් නැහැ. 
අෙප් සමාජය ගම්බද -ගැමි- සමාජයක්. ෙබොරු ආරංචි, ෙබොරු 
වැරදි, ෙබොරු ෙචෝදනා ෙහේතුෙවන් ෙබොෙහෝ විට නායකයන් 
පතික්ෙෂේප ෙවනවා. ඒක එදත්, අදත් එක ෙසේ සිදු වන ෙදයක්, ගරු 
කථානායකතුමනි. ෙද්ශපාලන වශෙයන් ඉතාම දක්ෂ නායකෙයක් 
වුණත්, ෙමොන කියාකාරකම්වල නිරත වූවත් එතුමාට ඒ 
අභිෙයෝගය ජයගහණය කිරීමට ෙනොහැකි වුණා. නමුත් එතුමා 
ෙද්ශපාලනය අත් හැරිෙය් නැහැ. පසු ගිය මහ මැතිවරණෙය්දීත් 
එතුමා මට වැඩ කළා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි එතුමාෙග් පරපුර ගැන කථා 
කරන්න ඕනෑ. 2018 වසෙර්දී 1818 කැරැල්ලට අවුරුදු 200ක් 
පිෙරනවා. 2018 වසෙර්දී අවුරුදු 200ක් පිෙරන ඒ අෙප් රෙට් 
පළමුවන නිදහස් අරගළය, හිරු ෙනොබසින අධිරාජ්යය සසල 
කරවපු ඒ අරගළය ජයගහණය කරා ගමන් කළත්, අෙප් අයෙග්ම 
පාවාදීම් නිසා අවසානෙය්දී එය විනාශය කරා ගමන් කළා. ඒක 
ෙලෙහසි පහසු විනාශයක් ෙනොෙවයි. ඌව ෙවල්ලස්ෙසේ බරපතළ 
විනාශයක් සිදු වුණා. දකින දකින හැම මිනිහාම ඝාතනය කරලා, 
වැව් අමුණු කඩා දමලා, අ ටු ෙකොටු ගිනි තියලා, ජනතාව පලවා 
හැරලා, හරක බාන පවා විනාශ කරලා මහා දැවැන්ත විනාශයක් 
සිදු කළා, ගරු කථානායකතුමනි. එයට අභීතව මුහුණ දීපු 
නායකෙයක් තමයි එතුමාෙග් මී මුත්තා වන ෙකොහුකුඹුෙර් 
රෙට්රාල. ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් පියා වන ෙකොහුකුඹුෙර් ආරච්චි 
මහත්මයා ගැනත් මම ආඩම්බරෙයන් මතක් කරනවා. 
ෙකොහුකුඹුෙර් ආරච්චි මහත්මයා මෙග් පවුෙල් ඉතාම ෙහොඳ 
හිතවෙතක්. එතුමා කාලයක් මෙග් නිවෙසේත් රැඳී සිටියා. මට 
"පුතා" කියලා තමයි කථා කෙළේ. ඒ නිසා ඒ පවුලත්, මාත් අතර 
ෙලොකු සම්බන්ධතාවක් තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ 
එක්කම ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් දයාබර බිරිඳ වන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉන්දාණි ගුණෙසේකර මහත්මිය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. එතුමිය 
මෙගත් ඥාතිවරියක්. එතුමිය ගුරුතුමියක්. එතුමිය විවිධ 
ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක් වුණා. එතුමිය විවිධ ස්ථානවලට 
මාරු කළා. මම පධාන ඇමතිවරයා හැටියට සිටියදී එතුමියට යම් 
සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම 
ඔවුන්ට දරුවන් හත් ෙදෙනක් ඉන්නවා. පිරිමි දරුවන් පස් 
ෙදෙනක් ඉන්නවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ පස් ෙදනාෙගන් එක 
පුෙතක් හමුදා ෙසේවෙය් ඉන්නවා. ෙම් රටට, සමාජයට, ජාතියට 
යම්කිසි ෙමෙහවරක් කරන්න පුළුවන් ඉතා වටිනා දූ පුතුන් 
රාශියක් එතුමා දායාද කළා.  

1982දී ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව මැතිතුමා ජනාධිපති 
අෙප්ක්ෂකයකු වශෙයන් ඉදිරිපත් වූ ජනාධිපතිවරණය ගැන මතක් 
කරන්න ඕනෑ. එදා ඒ මැතිවරණ කටයුතු එතුමා තනියම 
ෙමෙහයවූවා. එතුමා හුදකලා වුණා. එතුමා හුදකලා සටනක් කළා. 
එහිදී විජය කුමාරණතුංග, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග 
වැනි නායකයන් ෙගන්වා මහා දැවැන්ත රැස්වීම් පවත්වන්න 
එතුමාට පුළුවන්කම ලැබුණා. සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය 
ෙගන්වා රැස්වීම් පවත්වන්න එතුමාට පුළුවන්කම තිබුණා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ ෙවලාෙව් එතුමාෙග් ෙසවණැල්ලක් වාෙග් 
එතුමා පිටුපස  ඉන්න මට අවස්ථාවක් ලැබීම මෙග් භාග්යයක් 
ෙකොට මා සලකනවා. අපි එතුමාට උදවු කළා. එතුමා ආරක්ෂා 
කරන්න බැලුවා. එතුමා මනා ෙපෞරුෂයක් ඇති, ආෙරෝහ පරිණාහ 
ෙද්හයක් තිෙබන, අෙප් වචනවලින් කියනවා නම් ටිකක් නහට 
අහන්ෙන් නැති එක විධියක ෙකෙනක්. එතුමා පක්ෂ 
නායකත්වයත් එක්ක අරගළ ඇති කර ගන්නවා; පක්ෂයත් එක්ක 
අරගළ ඇති කර ගන්නවා. හැබැයි එතුමා ඉතා නිවැරැදි මතයි 
දැරුෙව්. ඒවා අපි අනුමත කරපු මත.  

ෙද්ශපාලන හැළ හැප්පීම්වලදී එතුමා නිෙයෝජනය කරන මතය 
ෙවනුෙවන් එතුමා කැප වීෙමන් කටයුතු කළා. එතුමා ජනතාවට 
කරුණු පැහැදිලි කරමින් ගම් නියම් ගම්වලට ගියා. එකල ෙම් 
වාෙග් පාරවල් තිබුෙණ් නැහැ. වාහනවලින් යන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ. සැතපුම් ගණන් පයින් ගිහින්, 
පාක්ෂිකයන් එක් රැස් කරන මහා ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයක් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය ෙවනුෙවන් ඌව-ෙවල්ලස්ෙසේ ෙගන ගිය එකම 
නායකයා එතුමාය කියලා අපට කියන්න පුළුවන්. ගරු 
කථානායකතුමනි, අද සමහර ෙද්ශපාලනයින් කරනවා  වාෙග්, 
උඩින් පහත් ෙවලා, එෙහම නැත්නම් පැරෂුට් එෙකන් ඇවිල්ලා 
තමන්ෙග් බලය ෙපන්වා කරන ෙද්ශපාලනයක් ෙනොෙවයි, එකල 
තිබුෙණ්. ෙමතුමා ලබා ගත් ඡන්ද ගණන මට මතකයි. ඡන්ද 
පන්දහස් ගණනක් වැනි සුළු ඡන්ද පමාණයක් තමයි එතුමාට ලැබී 
තිබුෙණ්. ෙක්වල මැතිවරණ කමය තුළ තමන්ෙග් ආසනෙය් හැම 
ෙකනකුම හමු ෙවලා කථා බහ කර, ෙපෞද්ගලිකව දැන හැඳින 
ෙගන, ඒ හැම ෙකෙනකුෙග්ම හිත දිනා ගැනීෙම් හැකියාවක් 
එතුමාට තිබුණා. අපි දන්නවා, අද මැතිවරණ කමය සංකීර්ණයි 
කියලා. ඒ නිසා එවැනි අයට අද පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කරන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් මැතිවරණ කමය 
පිළිබඳව නැවත සිතා බැලිය යුතුයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

එදා එතුමාෙග් අවසන් කටයුතු සිදු වුණු පන්නිපිටිෙය් සුසාන 
භූමියට බිබිල ආසනෙය් අෙප් පැරණි පාක්ෂිකයන් සියලු ෙදනාම 
එකතු ෙවලා සිටියා. ඒ පාක්ෂිකයන් ගුණෙසේකර මැතිතුමා ගැන 
කථා කෙළේ ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන්, ආදරෙයන්. අද ෙමොන 
පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට වුණත් තමන්ෙග් ආසනවල පාක්ෂිකයන් 
එෙහම කථා කරනවාය කියලා මා නම් හිතන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
කථා කරන්න තරම් ජනතාවට ෙළන්ගතුකමක්, ආදරයක් 

ෙගෞරවයක් ඇති වන තත්ත්වයට  කියා කරන්න මන්තීවරයකුට 
පුළුවන්කමක් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. 

මම තවත් කාරණාවක් මතක් කරන්න ඕනෑ. එතුමා බිබිල - 
නාමල් ඔය පාර නිර්මාණය කළා. එම පාර බුලුපිටිය දක්වා එහා 
පැත්ෙතන් තවත් කඩඉමකට නාමල් ඔය දක්වා නිර්මාණය ෙවලා 
තිබුණා. මැද ෙකොටස සම්බන්ධ ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. මම 
විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ, ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමා 
ආරම්භ කළ ඒ පාර ෆවුසි ඇමතිතුමා එක්ක ෙගන ගිහිල්ලා  
සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණ බව. ඒක මට ලැබුණ තවත් 
වාසනාවක්. ඒ වාෙග්ම මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඉන්න 
කාලෙය් ඒ රජෙය් ඇමතිවරෙයක් හැටියට රුපියල් මිලියන 
4,660ක් වියදම් කරලා ඒ පාර කාපට් කරලා අද ඉතා සුන්දර 
පාරක් හැටියට තිෙබනවා. ඉතාම ෙකටි කාලයක් තුළ නිර්මාණය 
කළ  බුලුපිටිය, හමනව, නිල්ගල පාර වෙනෝද්යානයක් මැදින් යන 
ඉතාම සුන්දර පාරක්, ගරු කථානායකතුමනි. එවැනි ඉතාම සුන්දර 
පාරක් නිර්මාණය කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. එහි 
නිර්මාතෘවරයා ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමායි. එතුමා ආරම්භ කළ 
ඒ වැඩ ෙකොටස මට අවසන් කරන්න ලැබීම ඩී.එම්. ගුණෙසේකර  
මැතිතුමාට මා විසින් දක්වන ලද ෙගෞරවයක් කියා මා හිතනවා. 
පසු ගිය කාලෙය් අෙප් රජය යටෙත් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් 
එතුමාට කළ ෙගෞරවයක් හැටියට මා කල්පනා කරනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි,   

එතුමාෙග් මැතිනියෙග් පැත්ෙතන්  සී.පී. ද සිල්වා මැතිතුමා 
සමඟත් එතුමාට ඥාති සම්බන්ධකමක් තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධකම 
ෙගොඩ නැ ෙඟමින් පවතිද්දී තමයි අභූත ෙචෝදනාවක් යටෙත් 
එතුමාට සිරගත ෙවන්න සිදු වුෙණ්. එතුමා මන්තීවරයකු හැටියට 
සිටි කාලෙයන් වැඩි ෙකොටසක් ඒ නඩුවට මුහුණ දුන්නා. එතුමා 
සිරගත ෙවලා සිටියා. ඊට පස්ෙසේ  එතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න 
බැරි වුණත් හැම අවස්ථාවකම එතුමා දැවැන්ත ෙද්ශපාලන 
ෙමෙහවරක් කළා. මට මතකයි, ගරු චමල් රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමාෙග් පුතා ශෂීන්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පළාත් සභා 
මැතිවරණයට ඉල්ලූ අවස්ථාෙව් ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමා ඒ 
මැතිවරණ ව්යාපාරෙයන් ෙකොටසක් අතට අර ෙගන වැඩ කළ බව. 
ඔබතුමා ඒක දන්නවා ඇති.  

ෙමහිදී අපට ෙපෙනන ෙද් තමයි, ෙද්ශපාලන මතය 
ෙවනුෙවන්, තමන්ෙග් පක්ෂය ෙවනුෙවන් ෙනොසැලී අවංකව 
කටයුතු කරන ෙමවැනි නායකයන් අද නැහැයි කියන එක. ඒ නිසා 
අපට ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙගන් ගත හැකි අතිමහත් 
ආදර්ශයන් තිෙබනවා. එතුමා අපි ෙගෞරව කරන නායකෙයක්; අපි 
ආදරය කරන නායකෙයක්; අපට සිටිය යුතු නායකෙයක්. හැබැයි,  
අභාවපාප්ත ෙවන්න කලිනුත් මම නම් කිහිප වතාවක් එතුමා හමු 
වුණා. එතුමාට ශරීර ෙසෞඛ්ය පිළිබඳව ගැටලුවක් තිබුෙණ් නැහැ. 
ෙමොකක් ෙහෝ කුඩා ෙරෝගයකට කුඩා ශල්ය කර්මයක් කරන්න 
තිබුණා. එතුමා ඒකට ගිෙය් නැහැ, ආරාණ්ය ෙසේනාසනයකට 
දානයක් ෙදන්න ගියා. ඒ දානය දීලා යන්නම් කියලා තමයි එතුමා 
කල්පනා කෙළේ. නමුත් එතුමා දානය දීලා ආවා. අභාග්යයකට 
වාෙග් එතුමා අප අතරින් සදහටම ෙවන් වුණා.  

එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
සභාපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන ෙවල්ලස්ෙසේ ජනතාවෙග්ත් 
 ෙගෞරවනීය උත්තමාචාරය සහ ෙශෝකය අපි ඒ පවුල ෙවත 
පිරිනමනවා. ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාට ෙදව් මිනිස් සැප 
ෙකළවර අමා මහ නිවන් සුව අත් ෙව්වා; එතුමා නැවත අප අතෙර් 
ඉපෙද්වා කියා මා පාර්ථනා කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු 
කථානායකතුමනි. 
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[පූ.භා. 11.48] 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, 60 දශකෙය් ෙම් උත්තරීතර 

පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළ ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් 
අභාවය පිළිබඳව ෙශෝකය පළ කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ශී ලංකාෙව් 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය ෙවනුෙවන් මෙග් ෙශෝකය මා පුද කරන්න 
කැමැතියි.   

 
ඇත්ත වශෙයන්ම මම ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමාව ළඟින් 

ඇසුරු කළ  ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ඉතිහාසය 
පිළිබඳව කවුරුත් කථා කළා. එතුමා ගමින් බිහිෙවලා, ගැමි සුවඳින් 
ජනතාව අතර මිතත්වය ෙගොඩ නඟාෙගන, පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරපු ගැමි නායකෙයක්; ඇත්ත වශෙයන්ම 
අධිරාජ්යවාදයට විරුද්ධව තමන්ෙග් මුතුන් මිත්තන් ෙගන ගිය 
අරගළය හැඟීම්වලින් ෙපෝෂණය කළ ෙකෙනක්.  

 
ෙබොෙහෝ මන්තීවරුන් ෙම් ගරු සභාෙව්දී එතුමා ගැන හුඟක් 

කරුණු කිව්වා. එතුමා, සුදු අධිරාජ්යවාදයට විරුද්ධව  එතුමාෙග් 
පරම්පරාව ෙගන ගිය අරගළවලින් ඇත්ත වශෙයන්ම ෙපෝෂණය 
ලබලා, අධිරාජ්ය විෙරෝධී හැඟීම් නිසාම ෙද්ශපාලනය ෙතෝරා ගත් 
ෙකෙනක්. එතුමා  අෙප් පක්ෂෙය් ෙකෙනකු ෙනොවුණත්, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින්, ෙම් රෙට් ධෙන්ශ්වර කමයට 
එෙරහිව අචලව, පතිපත්තිගරුකව කටයුතු කළ 
ෙද්ශපාලනඥෙයක් හැටියට එතුමා ජනතාවෙග් ෙගෞරවාදරයට 
පත් වී සිටිනවා. පතිපත්තිගරුක ෙද්ශපාලනඥයන් ෙම් සමාජෙය් 
දුර්ලභ අවධියක, ගමින් බිහිෙවලා, ගෙම් ජනතාව  අතර මිතශීලී 
බැඳීම් ඇතිව ගමට ෙසේවය කළ, ගෙම් ජනතාවෙග් ගුණ සුවඳට 
පතිචාර දක්වමින් ෙගෞරව කළ ෙද්ශපාලනඥෙයකු තමයි ඩී.එම්. 
ගුණෙසේකර මැතිතුමා කියන්ෙන්. එවැනි ෙද්ශපාලනඥෙයකු ෙම් 
යුගෙය් අහිමි වීම බරපතළ කනගාටුවට කරුණක්.  

 
එතුමා ෙග් ඉතිහාසෙයන් අපට ලබා ගන්න පුළුවන් අත්දැකීම් 

තිෙබනවා. එතුමාට අධිරාජ්ය විෙරෝධී අරගළ ව්යාපාරෙය් මුතුන් 
මිත්තන්ෙග් ආභාසය තිෙබනවා. ඒ කාරණා සියල්ල ගැන 
සලකලා, එතුමා ෙගන ගිය ඒ අචල ෙද්ශපාලන පතිපත්තියට ගරු 
කරමින්, එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් එතුමා ෙග් බිරිඳ ඇතුළු 
දරුවන්ට අෙප් පක්ෂෙය් ෙශෝකය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා. 
එතුමා පැතූ යම් සුවයක් තිෙබනවාද ඒ සුවය ලැෙබ්වා කියලා මා 
පාර්ථනා කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙබෞද්ධෙයක් හැටියට  මා 
එතුමාට නිවන් සුව අත් ෙව්වා කියලා පාර්ථනා කරමින්  ෙශෝකය 
පළ කිරීම අවසන් කරනවා. 

 
[පූ.භා. 11.52] 

 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ඩී.එම්. ගුණෙසේකර හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු 

මන්තීතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව ෙශෝක පකාශය කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී එයට සම්බන්ධ වීමට මා ද කැමැතියි. එතුමාෙග් 
ෙද්ශපාලන ජීවිතය, ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් පරම්පරාව පිළිබඳව ෙම් 
ගරු සභාෙව්දී පමාණවත් අදහස් පකාශ කළා.  

ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමා 1960 මාර්තු මාසෙය් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙයන් බිබිල ආසනයට තරග කළා. ඒ අවස්ථාෙව් 
ඔහුට ජය ගන්න බැරි වුණත්, එම වර්ෂෙය්ම ජූලි මාසෙය් පැවැත්වූ 
මැතිවරණෙයන් එතුමා ජයගහණය කළා. ඒ කාලෙය් එතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන ෙකොට, මෙග් පියාත් 
ෙබලිඅත්ත ආසනෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළා. ඒ 

අවස්ථාෙව්දී පාසල් ශිෂ්යයන් හැටියට ශාවස්තිෙය්දී පළමුෙවන්ම 
ෙමතුමා දැන හඳුනා ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඊට පසුව 
මම 1965  ෙමොණරාගල ෙපොලීසිෙය් ෙසේවය කරන කාලෙය් ඉඳලා 
ෙමතුමා හමුවීමටත්, යම් යම් අවස්ථාවලදී කටයුතු කිරීමටත් 
පුළුවන්කම ලැබුණා.  

අෙප් විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමා කිව්ව පරිදි, 2009 
ඌව පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වපු අවස්ථාෙව්දී ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය ෙවනුෙවන්, ශෂීන්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
ජයගහණය උෙදසා ඉතාම ඕනෑකමින්; කැප වීෙමන්; මහන්සි 
ෙවලා එතුමා වැඩ කළා. ඒ අවස්ථාෙව්දී එතුමා සමඟ බිබිල 
ආසනෙය් විවිධ තැන්වලට -ගම්මාන රාශියකට- යන්න අපටත් 
පුළුවන්කම ලැබුණා. එතුමා හැම ෙකෙනක්ම හඳුනනවා. බිබිෙල් 
ජනතාව එක්ක ෙහොඳ සම්බන්ධකමක්, මිතකමක් තියා ෙගන සිටි 
බව ඒ අවස්ථාෙව් අපි දැක්කා.  

ඉන් පසුව 2010 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී එතුමා 
තිස්සමහාරාම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට ඇවිල්ලා, මා ෙවනුෙවන් 
විශාල කැපවීමක් කර වැඩ කළා. එතුමාෙග් පිරිසත් එකතු කර 
ෙගන ඇවිල්ලා, මාස ගණනක් තිස්සමහාරාමෙය් නැවතිලා 
ඉඳෙගන ඒ මැතිවරණ කටයුතුවලදී වැඩ කළා. 

එතුමාට යම් කාර්යයක් භාර දුන්නාම ඒ කාර්යය ඉතාමත් 
අවංකව හා කැපවීෙමන් ඉටු කරන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමාට 
ෙගෞරවයක් හැටියට මම සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. 

බිබිල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය කියන්ෙන් ඉතාමත් පසිද්ධ 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයක්. මට මතකයි, ඉස්සර බිබිල මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසය ට අෙප් රෙට් හිටපු අගමැතිවරෙයක් වන ඩබ්ලිව්. 
දහනායක මැතිතුමාත් තරග කළා. ඉන් පසුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කළ, අවුරුදු 11ක් පමණ මුදල් අමාත්ය ධුරය දැරූ 
ෙරොනී ද මැල් මහත්මයාත් තරග කර තිෙබනවා.  

ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමා ෙග් අවසන් කටයුතු සිදු කරන 
අවස්ථාෙව්දී එතුමාට අවසන් ෙගෞරවය දැක්වීමට, එතුමා කළ 
ෙසේවය ඇගයීමට පන්නිපිටිය පෙද්ශෙය් පිහිටි එතුමාෙග් නිවසට  
බිබිල සහ ෙමොනරාගල වාෙග් පෙද්ශවලින් විශාල ජනකායක් 
පැමිණි බව මට මතකයි. එතුමා ෙකොතරම් දුරට පෙද්ශෙය් 
ජනතාවත් සමඟ කිට්ටුෙවන් සිටියාද, ෙලන්ගතුව සිටියාද කියන 
එක අපට එදා දැක ගන්නට පුළුවන් වුණා. එතුමා ඒ කාලෙය් 
හැටියට ඒ පෙද්ශයට විශාල ෙසේවාවක් කරලා තිෙබනවා. 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මම එතුමාෙග් අභාවය සම්බන්ධෙයන් 
එතුමාෙග් දයාබර බිරිඳටත්, දරුවන්ටත් අපෙග් ෙශෝකය පකාශ 
කරන අතර, ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමාට නිවන් සුව අත්ෙව්වා! 
යි පාර්ථනය කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දිවංගත ඩී.එම්. ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම කරන ලද ෙශෝක ෙයෝජනා 
අනුමත කරමින් මමත් ඒ සමඟ එක්වීමට කැමැත්ෙතමි. රැස්වීමට 
අදාළ නිල වාර්තාෙව් - හැන්සාඩ්  - පිටපතක් ෙශෝකයට පත් 
පවුෙල් අය ෙවත යවන ෙමන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ 
ෙල්කම්වරයාට මම නිෙයෝග කරමි.  

The Sitting is suspended till 1.30 p.m. 
 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා. 
1.30ට නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.30 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் .  

Sitting accordingly suspended till  1.30  p.m. and then resumed.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අභාවපාප්ත, ගරු ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා පිළිබඳ ෙශෝක 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම. ගරු සභානායකතුමා 
 

ෙශෝක පකාශය :  
ගරු ඉන්දික ගුණවර්ධන මහතා 

அ தாபத் தீர்மானம்:  
மாண் மிகு இந்திக குணவர்தன 

VOTE OF CONDOLENCE:  
HON. INDIKA GUNAWARDENA 

 
[අ.භා. 1.30] 

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

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ෙපොදු ජනතාව 

නිෙයෝජනය කරමින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු හා 
අමාත්යවරයකු වශෙයන් ෙමම උත්තරීතර සභාව ෙශෝභාවත් කළ 
කෘතහස්ත ෙද්ශපාලනඥයකු වූ ගරු ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව ෙශෝකය පළ කිරීෙම් ෙයෝජනාව 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරමි.  

"ෙබොරළුෙගොඩ සිංහයා" ෙලස විරුදාවලිය ලත් මහජන එක්සත් 
ෙපරමුෙණ් හිටපු නායක සහ හිටපු අවිස්සාෙව්ල්ල පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී ගරු පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට සහ කිරිඇල්ල හිටපු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තිනී, ගරු කුසුම්සිරි ගුණවර්ධන මැතිනියට දාව 
1943 ෙපබරවාරි මස 08වන දින ෙබොම්බාෙය් මතුංගා හින්දු 
ජනාවාසෙය් පායි ෙදොස්තර මහතාෙග් ෙරෝහෙල්දී ෙමතුමා ජන්ම 
ලාභය ලැබු ෙව්ය.  

ෙකොල්ලුපිටිය ෙමෙතෝදිස්ත විදුහෙලන් මූලික අධ්යාපනය 
හදාරා පසුව ෙකොළඹ තර්ස්ටන් විදුහෙලන්ද, 5 ෙශේණිෙය් විභාගය 
සමත් වීෙමන් පසු ෙකොළඹ රාජකීය විදුහෙලන්ද ද්විතීයික 
අධ්යාපනය ලද ෙමතුමා පාසෙල් සාහිත්ය සංගමෙය් හා විවාද 
කණ්ඩායෙම් සාමාජිකයකු ෙලස එම කටයුතුවලට සම්බන්ධ වීම 
ෙමන්ම ෙපරදිග සංගීත වාදක කණ්ඩායෙම් කැපී ෙපෙනන 
සාමාජිකෙයකු ෙලස කටයුතු කරමින් විදුහලට ඉමහත් කීර්තියක් 
ෙගන දුන් සිසුෙවකු ෙලස ෙපන්වා දිය හැකිය.  

මට මතකයි, අප රාජකීය විද්යාලෙය් ඉන්න කාලෙය් මුළු 
පාසෙලන්ම එතුමා තමයි ජාතික ඇඳුම ඇඳෙගන ආෙව්. අපට වඩා 
ෙජ්යෂ්ඨ පන්තිවලයි එතුමා හිටිෙය්.  මා හිතන විධියට එතුමා තමයි 
රාජකීය විද්යාලෙය් මුළු ඉතිහාසෙය්ම පළමුවැනි වතාවට ජාතික 
ඇඳුමින් සැරසී එම පාසලට ආෙව්.  

තවද, සංස්කෘතික අමාත්යාංශය විසින් සංවිධානය කළ 
ෙකොළඹ දිස්තික් පාසල් සිංහල සාහිත්ය සංගම් සම්ෙම්ලනෙය් 
සභාපති වශෙයන්ද ෙමතුමා කටයුතු කර ඇත.   

රාජකීය විදුහෙලන් අධ්යාපන කටයුතු නිම කළ ෙමතුමා පසුව 
ජර්මනියට පිටත් වූ අතර, එරට ලයිෆ්සිග් විශ්වවිද්යාලෙයන් පස් 
අවුරුදු කෘෂිකර්ම ෙගෞරව උපාධිය ජර්මන් භාෂාෙවන්ම හැදෑරීමට 
සමත් විය.  

ෙකොළඹ හිටපු නගරාධිපති, පසන්න ගුණවර්ධන මහතා, හිටපු 
අමාත්ය ෙමන්ම ෙකොළඹ දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මහතා, හිටපු අමාත්ය ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන 
මහතා සහ ලක්මාලි ගුණවර්ධන මහත්මිය යන අයෙග් 
සෙහෝදරෙයකු වූ ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා 1973 මැයි මස 
17වන දින ෛවද්ය පද්මිණී ගුණවර්ධන මහත්මිය සමඟ විවාහ 
දිවියට පිවිස, දියත් ගාමින්ද ගුණවර්ධන සහ යසිත් චතුර 
ගුණවර්ධන යන පුතුන් ෙදෙදනා ෙමෙලොවට දායාද කෙළේය. 

1968 මහ බැංකුෙව් පර්ෙය්ෂණ අංශෙය් ගාමීය ණය අංශෙය් 
පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි වශෙයන් ෙසේවය කළ ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා පසුව අගලවත්ත රබර් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් පථම 
කෘෂි ආර්ථික අර්ථශාස්තඥ තනතුර දරමින් ෙසේවය කළ අතර, එම 
කාල වකවානුව තුළ ශී ලංකා ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් 
සාමාජිකත්වය ෙගන එම පක්ෂෙය් කටයුතුවල නිරත විය. පසුව 
පක්ෂෙය් ඉල්ලීම පරිදි රැකියාෙවන් ඉවත් වී පූර්ණ කාලීන 
ෙද්ශපාලනයට පිවිසි එතුමා ශී ලංකා ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් 
තරුණ සමිති සම්ෙම්ලනෙය් උප සභාපති, ශී ලංකා ෙකොමියුනිස්ට් 
පක්ෂෙය් ලංකා රාජ්ය සංස්ථා ෙසේවක සමිතිෙය් ෙල්කම් හා 
පක්ෂෙය් මධ්යම කාරක සභික, පක්ෂ සංවිධායක, දිස්තික් ෙල්කම්, 
නිෙයෝජ්ය සභාපති යන තනතුරු දැරුෙව්ය. ෙමතුමා 1980 වසෙර් 
මානව අයිතිවාසිකම් සුරැකීෙම් සංවිධානෙය් කියාකාරී 
සාමාජිකෙයකු ෙලස ජනතාවෙග් මානව අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් 
සෘජුව ෙපනී සිටි ෙද්ශපාලනඥෙයකු ෙලසද සැලකිය හැකිය. 

1993 පැවැති බස්නාහිර පළාත් සභා මැතිවරණෙයන් ජයෙගන 
පළාත් සභා මන්තීවරෙයකු ෙලස ෙත්රී පත් වූ ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා 1994 වර්ෂෙය් පැවැති මහ මැතිවරණෙයන් ජයෙගන 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත්ව ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්යවරයා 
ෙලස කටයුතු කෙළේය. එම කාලෙය් ධීවර කර්මාන්තය නඟා 
සිටුවීම සඳහා සංවර්ධන සැලැස්මක් පිළිෙයල කිරීමත්, නව ධීවර 
හා ජලජ සම්පත් පනතක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට 
කටයුතු සූදානම් කර මිරිදිය මත්ස්ය නිෂ්පාදනයද නැවත ව්යාප්ත 
කිරීමට කටයුතු කරන ලදී. 

1997 ජුනි මස සිට 2000 වර්ෂය දක්වා නාගරික සංවර්ධන 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යවරයා වශෙයන්ද, නැවත 2000 
වර්ෂෙය් මැතිවරණෙයන් ජයගත් ෙමතුමා 2000 සිට 2001 
සැප්තැම්බර් දක්වා උසස ් අධ්යාපන හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
සංවර්ධන අමාත්යවරයා වශෙයන්ද, ඉන් පසුව 2001 සැප්තැම්බර් 
මස සිට 2001 ෙදසැම්බර් මස දක්වා තැපැල් සහ විදුලි සංෙද්ශ 
අමාත්යවරයා වශෙයන්ද කටයුතු කෙළේය. එෙසේම කැලණි 
මිටියාවත ෙපොදුජන උදානෙයහි සභාපති වශෙයන් 1996 වසෙර් 
සිට මිය යන තුරුම කටයුතු කෙළේය. 

මාලදිවයින, පංශය, චීනය, ෙනදර්ලන්තය, කියුබාව, රුසියාව, 
ජර්මනිය ඇතුළු රටවල් ගණනාවක සංචාරය කළ ෙමතුමා එයින් 
ලද අත් දැකීම් සමුදායද ජනතා ෙමෙහවර ෙවනුෙවන්  ඉවහල් කර 
ගත්ෙත්ය. ෙමෙසේ තම ජීවිතෙයන් වැඩි කාලයක් ජනතා යහපත  
ෙවනුෙවන් කැප  කළ ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා අවුරුදු  7  3ක්  
ආයු වළඳා,  2015 සැප්තැම්බර්  මස 14 වන දින  ෙමොෙලොවින් සමු 
ගත්ෙත්ය. ගරු කථානායකතුමනි,1994 වර්ෂෙය්  සිට 2000 වර්ෂය 
දක්වාත්, නැවත  2000 වර්ෂෙය් සිට  2001 වර්ෂය දක්වාත්  අවුරුදු  
හතකට වැඩි කාලයක් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරමින් 
 ෙකොළඹ දිස්තික් ජනතාවට  අගනා ෙමෙහවරක් ඉටු  කළ ඉන්දික 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාට නිවන් සුව පාර්ථනා කරන අතර, 
එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් ෙශෝකය  
එතුමාෙග් දයාබර බිරිඳ, දරුවන් ඇතුළු පවුෙල් ඥාතීන් ෙවත 
දන්වා යවන ෙලස ෙයෝජනා කරමි. 
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  
மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු කථානායකතුමනි, ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය්  හිටපු 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු හා සෙහෝදර කැබිනට් අමාත්යවරෙයකු 
වශෙයන් අප සමඟ ෙසේවය කරන ලද  ගරු  ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝක ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇති 
ෙම් අවස්ථාෙව් එතුමා පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට 
ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.  

මම එතුමාව හඳුනා ගත්ෙත් ෙම් රෙට් වාමාංශික ව්යාපාරෙය් 
කියාකාරිකෙයකු වශෙයන් - එතුමා විෙශේෂෙයන් ශී ලංකා 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් පූර්ණකාලීන සාමාජිකෙයකු වශෙයන් - 
කටයුතු කරන අවධිෙය්දියි. විෙශේෂෙයන්ම 1983 සිට ෙකොළඹ මහ 
නගර සභාෙව් මා විපක්ෂ නායකයා වශෙයන් කටයුතු කරන 
කාලෙය් සිටම ෙකොටාෙරෝඩ් හි පිහිටි "ඇත්ත" පුවත් පත් 
කාර්යාලයට අප නිතරම ගියා. නිරතුරුව සාකච්ඡා පැවැත්වූවා. 
ෙක්.පී. ද  සිල්වා මැතිතුමා, ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා යන ෙම් 
අය අෙප් වාමාංශික  ෙද්ශපාලන ව්යාපාරෙය් පන්නරය මුවහත් 
කළ ෙද්ශපාලනඥයන් බවට පත් වුණා.  එතුමා ඉතාමත් කීර්තිමත් 
ශී ලාංකිය ෙද්ශපාලන පවුලක සාමාජිකෙයක්. මවත්, පියාත්,  
සෙහෝදරයිනුත් ශී ලාංකීය ෙද්ශපාලනය සඳහා  අනූපෙම්ය 
ෙසේවයක් කළා. එතුමාත් ඒ අඩි පාෙර්ම යමින්  අෙනක් අයටත් 
වඩා- පාර්ලිෙම්න්තු ෙද්ශපාලනයටත් වඩා- වෘත්තීය සමිති,  ජනතා 
අයිතිවාසිකම්, ෙකොමියුනිෂ්ට් පක්ෂය ෙගොඩ නැංවීම  වැනි  
පරාසයන් තුළ කටයුතු කරමින් පාර්ලිෙම්න්තු ෙද්ශපාලනයට 
එන්නට ෙපර ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනයට පිවිසි හා ෙද්ශපාලන  වැඩ 
කටයුතු කරන ලද පුද්ගලෙයක්.   

විෙශේෂෙයන්ම එතුමා ෙමම අවධීන්හිදී තරුණ සංවිධාන සමඟ, 
වෘත්තීය සමිති සමඟ, වෘත්තීය අරගලයන් සමඟ සුවිෙශේෂ කැප 
කිරීමකින් කටයුතු කළා පමණක් ෙනොව,  එතුමාෙග් අපතිහත 
ෛධර්යය, ෙනොපසු බස්නා උත්සාහය, ඒ වාෙග්ම යම් කාර්යයක් 
නිම වන තුරු -එය නිම කර ගැනීම සඳහා- කරනු ලබන කැප 
කිරීම, ශක්තිය සහ  ෛධර්යය අපට ඉතාම ෙහොඳින් පැහැදිලි වුණා. 
ඒ වාෙග්ම චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියෙග් 
කැබිනට් මණ්ඩලය තුළ එතුමා වෘත්තීය සමිති අයිතිවාසිකම් 
ෙවනුෙවන්, විවිධ කාරණා පිළිබඳව තමන්ෙග් අදහස් ෙනොබියව 
පකාශ කරමින්, අප ගන්නා ලද විවිධ තීරණයන් සඳහා 
අමාත්යවරෙයකු වශෙයන් එතුමාෙග් ෙනොමසුරු දායකත්වය ලබා 
දුන් බව මම පකාශ කරන්නට ඕනෑ.  

 1994 පැවැති මහ මැතිවරණෙය්දී මාත් සමඟ ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙයන් මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණා. අප 
සෙහෝදරත්වෙයන් ෙම් මැතිවරණ ව්යාපාර යනාදිෙය්දී එකට වැඩ 
කටයුතු කළා. එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වුණා. පත් වුණායින් 
පස්ෙසේ මා ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංෙය් වැඩ කටයුතු  භාර ගන්නා 
අවසථ්ාෙව්දී, මා දැරූ නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස ඉදිකිරීම් 
අමාත්ය ධුරය  එතුමාට ලබා දුන්නා. මා විසින් ආරම්භ කරන ලද 
"ජන උදාන" ගම්මාන සංකල්පෙය් සිය වැනි ජන උදාන ගම්මානය 
- මෙග් ඒ අමාත්ය ධුර  කාලසීමාව අවසාන වීෙමන් පසුත් - අපි 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් පැවැත්වු අවස්ථාෙව්දී එතුමායි ඒ ජන 
උදාන ගම්මානය මාත් සමඟ විවෘත  කෙළේ. එය මෙග් ෙද්ශපාලන 
ජීවිතෙය්ත්, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යවරයා වශෙයන් මා කරන 

ලද වැඩ කටයුතුවලදීත් ඉතාම ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් ෙලස මෙග් 
හදවෙත් රැඳී තිෙබනවා. එතුමා පිළිබඳව ඉතාම සුන්දර වූ එවැනි 
මතක සටහන් මා සතුව තිෙබනවා. 

එපමණක් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි, බදුලු 
දිස්තික්කෙය් ජනතාවට, ඌව ෙවල්ලස්ෙසේ ජනතාවට සිදු වූ 
බලවත් සමාජ අසාධාරණයක් තිබුණා. හැම පළාතකටම 
විශ්වවිද්යාල තිබුණත්, ඌව ෙවල්ලස්සට විශ්වවිද්යාලයක් තිබුෙණ් 
නැහැ. එම නිසා ඒ අවස්ථාෙව් ඌව ෙවල්ලස්ස විශ්වවිද්යලය 
ආරම්භ කිරීම සඳහා මා විශාල සටනක් ෙගන ගියා. ඉන්දික 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා තමයි 2000 සිට 2001 සැප්තැම්බර් දක්වා 
උසස් අධ්යාපන හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ සංවර්ධන අමාත්යවරයා 
වශෙයන් කටයුතු කෙළේ. ඒ අවස්ථාෙව් මා එතුමා හමුෙවලා ඌව 
ෙවල්ලස්සට විශ්වවිද්යාලයක ඇති අවශ්යතාව ගැන කියලා, 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව ෙගන්වලා දීර්ඝ වශෙයන් 
සාකච්ඡා පවත්වලා, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග 
මැතිනියට දන්වලා මුදල් ෙවන්කරවා ගත්තා. ඒ විධියට තමයි අද 
ලංකාෙව් අග ගණ්ය විශ්වවිද්යාලයක් වන ඌව ෙවල්ලස්ස 
විශ්වවිද්යාලය අපි ආරම්භ කෙළේ. එතුමාත්, මමත්, චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියත් තමයි එයට මුල්ගල් 
තැබුෙව්. එතුමා මට එම සහෙයෝගය ෙනොෙදන්නට, කවදාවත් ඌව 
ෙවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලය බිහිෙවන්ෙන් නැහැ. එතුමා අධ්යාපන 
ක්ෙෂේතයට, ඌව ෙවල්ලස්ස ජනතාවට කරන ලද ෙසේවාව, කරන 
ලද පිළිගැනීම නිසා සමාජ අසාධාරණයට ලක් වූ, ෙකොන්කර තිබූ 
ඌව ෙවල්ලස්සට එම විශ්වවිද්යාලය ලබා ගැනීමට හැකියාව 
ලැබුණා. ඒ ෙවනුෙවන් ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා ගන්නා ලද 
මහඟු පයත්නය මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කරන්නට කැමැතියි. 

මා ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා වශෙයන් කටයුතු කරන අවස්ථාෙව්දී 
එතුමාෙග් ආදරණීය බිරිඳ වන පද්මිණී ගුණවර්ධන මැතිනිය ලාඳුරු 
මර්දන ව්යාපාරෙය් අධ්යක්ෂිකාව වශෙයන් මහඟු ෙමෙහයක් ඉටු 
කළා. ඇය ජාතික වශෙයන් සහ ජාත්යන්තර වශෙයන් විශාල 
ෙසේවාවක් කළ අතර, ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙද්ශපාලනෙය් 
ෙයදුණත් ඒ හැම විටම ඇයට අවශ්ය ශක්තිය, ෛධර්යය ලබා 
දුන්නා. විෙශේෂෙයන්ම එතුමිය ෙසෞඛ්ය කටයුතුවලදී විශාල 
ෙසේවාවක් කෙළේ තම සැමියාෙගන් ලැබුණු දැවැන්ත සහෙයෝගය 
නිසයි. එම නිසා එතුමාෙග් අභාවයත් සමඟම වාමාංශික 
ෙද්ශපාලන ව්යාපාරෙයන් පන්නරය ලැබූ හසළ අත් දැකීම් ඇති 
ෙද්ශපාලනඥෙයක් අපට අහිමි වුණා. 

එතුමා ඉතාම අවංක ෙද්ශපාලනඥෙයක්. එතුමා හැම විටම, 
සෑම කටයුත්තකදීම පතිපත්ති ගරුකව වැඩ කටයුතු කළා. එතුමා 
පගතිශීලී ෙද්ශපාලනය ෙවනුෙවන්, වාමාංශික ෙද්ශපාලනය 
ෙවනුෙවන් නිරතුරුව කියාකාරීව කටයුතු කළා. නාගරික 
සංවර්ධන, නිවාස හා ඉදි කිරීම් අමාත්යවරයා වශෙයන් කටයුතු 
කරද්දි එතුමා ෙම් රෙට් නාගරික සංවර්ධනය ෙවනුෙවන්, ජල 
සම්පාදනය ෙවනුෙවන් වැඩ කටයුතු රාශියක් ඉටු කළා. එතුමාෙග් 
අභාවය නිසා ඇති වූ හිදැස පිරවීම අපට අමාරුයි. එතුමා දර්ශනයට 
පමණක් සීමා වුණු ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. ඒ දර්ශනය, ෙපොදු 
ජනතාව ෙවනුෙවන් කියාත්මක කිරීම සඳහා සිය සම්පූර්ණ 
සහෙයෝගය, ෙවෙහස, කැපවීම හා දායකත්වය ලබා දුන්න 
ෙද්ශපාලනඥෙයක් හැටියට ඉතිහාසයට එකතු වනු ඇත. 

ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමාට නිවන් 
සුව පාර්ථනා කරන අතර, එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් එතුමාෙග් 
දයාබර බිරිඳ හා දරුවන් ඇතුළු පවුෙල් ඥාතීන් ෙවතද, එතුමාෙග් 
සෙහෝදරයන් හා සෙහෝදරිය ෙවතද අපෙග් ෙශෝකය පකාශ 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 1.45] 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අමාත්ය ධුර රාශියක් 

ෙහොබවමින් අෙප් රටට අමිල ෙසේවාවක් ඉටු කළ ගරු ඉන්දික 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ෙශෝකය පළ 
කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු විධියට පමණක් ෙනොෙවයි, 
අෙප් පක්ෂෙය් ෙජ්යෂ්ඨ උප සභාපතිවරෙයකු හැටියට විවිධ 
ෙපරමුණු ගණනාවක නායකත්වය දරමින් කියා කළ ෙද්ශ ෙපේමි, 
ජාත්යන්තරවාදිෙයකු හැටියට එතුමාව දකින මා, එතුමාෙග් අභාවය 
ෙවනුෙවන් අෙප් පක්ෂෙය් ෙශෝකය එක්තැන් කරන්න කැමැතියි. 

ගරු ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා ගැන අපට ඕනෑ තරම් කථා 
කරන්න පුළුවන්. එතුමා ඍජු, පතිපත්තිගරුක හා නිර්මාණශීලී 
දැක්මක් ඇති නායකයකු විධියට අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්. එදා 
නිදහස් සටන ආසියාව පුරා හඹා යන අවස්ථාෙව් ලංකා සමසමාජ 
පක්ෂය සුදු ආධිරාජ්යවාදීන්ට විරුද්ධව ෙගන ගිය අරගළ ය නිසා, 
බිතාන්ය අධිරාජ්යවාදීන් ලංකා සමසමාජ පක්ෂෙය් නායකයන්ව 
හිර භාරයට ගත්තා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම එතුමාෙග් පීතෘවරයා වන පිලිප් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාත් ඒ අරගළෙය් නායකත්වය දැරූ ෙකෙනක්. පිලිප් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාවත් ඒ අවස්ථාෙව්ම බන්ධනාගාරගත කළා. 
පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු ආසියාෙව් නිදහස් සටනට 
ශක්තිය ලබා දීම නිසා සිරගත කළ වෙම් නායකයන් එදා 
බන්ධනාගාරෙය් ෙදොරගුළු කඩාෙගන රටින් පැන ගියා. එෙහම 
ගිෙය් ඉන්දියාවට. අෙප් සභානායකතුමා කිව්වා වාෙග්, ඉන්දියාෙව් 
ෙබොම්බායට ගිහින්, ෙබොම්බාෙය් මතුංගා කඳුකරෙය් හින්දු 
ගම්මානයක සැඟවිලා සිටියා. එහිදී පිල්ප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
ෙජෝශප් ගුරුස්වාමි හා කුසුම්සිරි ගුණවර්ධන මැතිනිය ෙම්බල් 
ගුරුස්වාමි යන අන්වර්ථ නාමයකින් ඉන්දියාෙව් නිදහස් සටනටත් 
සහෙයෝග දැක්වූවා. ඒ අවස්ථාෙව් බිතාන්ය අධිරාජ්යවාදීන් ඔවුන් 
ෙබොම්බාෙය් සිරගත කළා. ඒ ෙජෝශප් ගුරුස්වාමිට සහ ෙම්බල් 
ගුරුස්වාමිට දාව උපන් දරුවා තමයි, ඉන්දික. ඉන්දිකෙග් මුල් 
නිවහන වුෙණ්, ඉන්දියාෙව් බන්ධනාගාරය. ඒ ආදරණීය අම්මාත් 
සමඟ බන්ධනාගාර ගත ෙවලා හිටපු ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
ඊට පස්ෙසේ ලංකාවට ආවා.  

අෙප් සභානායකතුමා කිව්වා වාෙග්, එතුමා ලංකාවට ඇවිත්, 
ෙකොල්ලුපිටිය ෙමෙතෝදිස්ත විදුහෙලන් මූලික අධ්යාපනය හදාරා, 
පසුව ෙකොළඹ තර්ස්ටන් විදුහෙලන්ද, 5 ෙශේණිය සමත්වීෙමන් 
පසුව ෙකොළඹ රාජකීය විද්යාලෙයන් ද තම අධ්යාපනය හදාරලා, 
ඉන් පසුව කෘෂි ආර්ථික විද්යාව හදාරන්න ජර්මනිෙය් ලයිෆ්සිග් 
සරසවියට ගියා. ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා කිව්ව විධියට ඒ 
සරසවිෙය්දී කෘෂි අධ්යාපනය පමණක් ෙනොෙවයි, මාක්ස්වාදී මුල් 
ෙපොත පතත් ෙහොඳින් පරිශීලනය කරන්න එතුමාට පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ බවත් මම ෙමතැනදී මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ 
නිසා එතුමා මාක්ස්වාදී දෘෂ්ටියකින් යුක්ත දැක්මක් ඇති, ෙම් 
සමාජ පරිවර්තනය සඳහා නිර්මාණශීලී පෙව්ශයකින් පශ්න ෙදස 
බලන්න පුළුවන් නායකෙයකු හැටියට අෙප් රටට ඇවිත්              
ශී ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් පූර්ණ කාලීනෙයකු විධියට 
දීර්ඝ කාලයක් ඒ වගකීම් දැරුවා.  

මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමැතියි, එතුමා තුළ තිබුණ 
දක්ෂතාව නිසා පක්ෂය තුළ විවිධ වගකීම් සම්භාරයක් එතුමාට 
පැවරුණු බව. ලංකා වෘත්තීය සමිති සම්ෙම්ලනෙය් එවකට 
නායකත්වය දරපු එම්.ජී. ෙමන්ඩිස් මැතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම 
එල්.ඩබ්ලිව්. පණ්ඩිත මැතිතුමාත්, රාජ්ය සංස්ථා වෘත්තීය සමිතිෙය් 
සභාපතිත්වය ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාට පිරිනැමුවා. එතුමා 

කම්කරු නායකෙයකු විධියට කම්කරු පන්තිෙය් පශ්න ඍජුව 
අරෙගන කම්කරු පන්තිෙය් ෙපරමුණ ශක්තිමත් කරමින් කටයුතු 
කළා වාෙග්ම ෙගොවි ෙපරමුෙණත් නායකත්වය ගත්තා; තරුණ 
ෙපරමුෙණ්ත් නායකත්වය ෙගන කියා කළා. ඒ වාෙග්ම              
ශී ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් තරුණ සම්ෙම්ලනෙය් 
සභාපතිවරයා හැටියට සරත් මුත්ෙතට්ටුෙව්ගම මැතිතුමා කියා 
කරන අවධිෙය් ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා තමයි උප 
සභාපතිවරයා හැටියට හිටිෙය්. ගරු කථානායකතුමනි, මට එතුමා 
වඩාත් සමීප ෙවන්ෙන් ලංකා ජාතික ශිෂ්ය සංගමෙය් හිටපු 
කාලෙය්දීයි. ලංකා ජාතික ශිෂ්ය සංගමය ෙගොඩ නැඟීෙම් පධාන 
වගකීම බාරදීලා තිබුෙණ් එතුමාටයි. අපි එතෙකොට විශ්විවිද්යාල 
ශිෂ්යෙයෝ. එතුමා තමයි පූර්ණ කාලීනව විශ්වවිද්යාල ව්යාපාරය 
ඇතුෙළේ ඒ වගකීම්, න්යාය හා දෘෂ්ටිය දරාෙගන  ඒ කටයුතු 
ඉදිරියට ෙගනියන්න කටයුතු කෙළේ. 

අපි අන්තර් විශ්වවිද්යාල බල මණ්ඩලය ගැන කථා කරනවා. 
ලංකා ජාතික ශිෂ්ය සංගමය හැටියට එදා අපට පුළුවන්කම 
ලැබුණා, සියලුම සරසවිවල බලය අෙප් අතට ගන්න. එහි පධාන 
වගකීම දැරුෙව්, මඟෙපන්වීමක්  කෙළේ ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමායි. ඒ ජාතික ශිෂ්ය සංගමය තමයි අද 'අන්තෙර්' ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. සෑම ක්ෙෂේතයක් තුළම කැපවී වගකීම් දරාෙගන කියා 
කළ ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇත්ත වශෙයන්ම 
ජාත්යන්තරවාදිෙයකු ෙලස පශ්න ෙදස බැලූ ආකාරය එතුමාෙග් 
ජීවිතය පුරා දැරූ විවිධ වගකීම්වලින් පැහැදිලිව අපට ෙත්රුම් 
ගන්න පුළුවන්.  

ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය 
ගරු කළා වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් බැහැර වූ අරගළය 
ශක්තිමත් කරන්නත් කියා කළා. එතුමා මානව හිමිකම් 
සංවිධානවල, ජාතීන් අතර මිතත්වය ෙගොඩ නඟන සංවිධානවල 
වගකීම් දරාෙගන කටයුතු කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් රජය 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් කාලෙය් එක් අවස්ථාවකදී 
ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා අත් අඩංගුවට ෙගන එතුමාට නඩු 
පැවරුවා. ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා එවකට ආණ්ඩුව 
ෙපරළන්න කියා කළ ෙකෙනක් හැටියට හංවඩු ගහලා තමයි 
එතුමා සිරභාරයට ගත්ෙත්. එතුමා ජාතිවාදිෙයක් ෙනොෙවයි. 
නමුත්, 1983 ජූලි කලබල සමෙය් සිදු වූ සිදුවීම්වලින් දවිඩ ජාතිය 
සිංහල ජාතිෙයන් ෙවන්වීෙම් පවණතාවකට ලක්වුණා කියන 
අදහස මත සිටි නිසා, ඍජු මත දැරීෙම් ෙහේතුව මතයි, එතුමාට 
සිරගත ෙවන්න සිද්ධ වුෙණ්. ඒ අවස්ථාෙව් කුමාර් ෙපොන්නම්බලම් 
මැතිතුමා, නීලන් තිරුෙචල්වම් මැතිතුමා වැනි අය සමඟ එතුමා 
ජාතික වශෙයන් සංහිඳියාව ෙගොඩ නඟන්න කැපවී කියා කළා. ඒ 
උත්තුංග පරමාර්ථ වැරදි විධියට හඳුනා ගත් එදා රජය එතුමා 
සිරගත කළත්, එතුමාෙග් චින්තනය ෙවනස් කරන්න කාටවත් 
පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. අපි කවුරුත් දන්නවා, පසු කාලෙය් 
ඉන්දු-ශී ලංකා ගිවිසුම යටෙත් පළාත් සභා සංකල්පය ආපු බව. 
පළාත් සභාවලදී අපි බැලුෙව් නැහැ, ෙම් පළාත් සභාව එන්ෙන් 
කාෙග් බලයක් යටෙත්ද කියලා. පළාත් සභා සංකල්පය ආෙව් 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් සමෙය්දීයි.  සුළු ජාතික 
පශ්නවලට අවම විසඳුමක් ෙහෝ ෙමයින් සිදු ෙවනවා නම්, උතුෙර් 
සන්නද්ධ ෙකොටස් අවි බිම තියන්න සූදානම් ෙවනවා නම් අපි 
ෙම්කට උදවු කළ යුතුයි කියලා අෙප් පක්ෂය තීන්දු කළා. අපි 
පළාත් සභාවලට සටන් කෙළේ ඒ මතෙය් සිටයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, එදා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් හිටපු 
අෙප් මිතයන්ෙග් අදහස් ඒ මතවලින් ෙබොෙහෝ ෙවනස්. එදා 
ෙද්ශෙපේමී ජනතා ව්යාපාරය විසින් අප එකා පිට එකා මරනු 
ලැබුවා. එකා පිට එකා මරද්දීත්, ඒ අවස්ථාෙව් අපට අෙප් 
පතිපත්තිය මත ඉන්න  පුළුවන්කම ලැබුණා. එෙලස තම වගකීම 
දරාෙගන, කැප ෙවලා කටයුතු කළ නායකෙයක් තමයි ඉන්දික 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා. ඒ නිසා එතුමා කවදාවත් ජාතිවාදිෙයක් 
වුෙණ් නැහැ. එතුමා ජාත්යන්තරවාදී විධියටයි පශ්න ෙදස බැලුෙව්.  
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ගරු කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම ඔබතුමාට 
කියන්නට කැමැතියි, 2000 වසෙර්දී  පාර්ලිෙම්න්තුව ට  ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත ෙගනා අවස්ථාව ගැන. එදා, සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරණායක රජය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන අවස්ථාෙව් දී,  විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 
එම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා ෙකටුම්පතට ගිනි තියනවා අපි දැක්කා. 
ඒකට විවිධ කරුණු තිෙබන්නට පුළුවන්. ගරු කථානායකතුමනි, 
එදා ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා  ෙම් ගරු සභාෙව්දී කළ 
කථාෙවන් ෙකොටසක් එතුමාට ෙගෞරවයක් වශෙයන් එදින 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් උපුටා දක්වන්න කැමැතියි. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ම ට ඒ සඳහා අවසර ලබා ෙදයි කියලා 
මම හිතනවා. 

2000 අෙගෝස්තු මස 07 වැනි දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු 
අංක 932 හි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"නවසිය අසූ ගණන් හා පසුගිය දශක ෙදකකට වැඩි කාලයක්, මෙග් 
ෙද්ශපාලන ජීවිතෙයන් වැඩි කාලයක් ෙයොදවා ඇත්ෙත් ජාතික පශ්නයට 
ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ෙසවීම සඳහාත් ජාතික සමඟිය ෙගොඩ නැඟීම 
සඳහාත්ය. 1983 සමාජවාදී ජනතා ව්යාපාරය සමඟ එක්ව එම ගැටලුවට 
න්යායික පිළිතුරක් ලබා දීමට "ජාතීන් අතර පශ්නයට පජාතාන්තික 
විසඳුමක්" යනුෙවන් ලියවිල්ලක් 1983දී සකස් කරන ලදි. 1984දී මම, 
ජාතීන් අතර යුක්තිය හා සමානාත්මතාවය සඳහා වූ ව්යාපාරෙය් පධාන 
ෙල්කම් ධුරය දැරුෙවමි. 

 1985දී "දවිඩ ෙද්ශපාලන කියාකාරීන් සමඟ ආණ්ඩු ෙපරළීමට 
කුමන්තණය කිරීෙම්" අභූත ෙචෝදනාව ලැබ අත් අඩංගුවට පත්ව නව 
මැගසින් බන්ධනාගාරෙය් සිරගත වී සිටිෙයමි. ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුම අනුව 
දවිඩ ෙද්ශපාලන නායකයින් නිදහස් කරන අවස්ථාෙව්දී මා ද නිදහස් 
කරන ලදි. ෙම් රෙට් සමාජවාදී ව්යාපාරය, ෙම් රෙට් මාක්ස්වාදී ව්යාපාරය 
ජාතීන් අතර පවතින ෙමම පශ්නය පිළිබඳව දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ අරගල 
කර තිෙබනවා. අප පක්ෂෙය් නායකයන්ව සිටි ෙදොස්තර එස්.ඒ.විකමසිංහ, 
පී. කන්දයියා, පීටර් ෙක්නමන්, රාජා ෙකොල්ලුෙර්, සරත් මුත්ෙතට්ටුෙව්ගම, 
ඩියූ ගුණෙසේකර යන හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදීත් ඉන් පිටතදීත් ෙම් රෙට් ජාතීන් අතර 
සමානාත්මතාව ඇති කිරීම සඳහා කටයුතු කර තිෙබනවා..." 

 තීරු අංක 933හි  වැඩිදුරටත් ෙමෙසේත් සඳහන් වනවා: 

" එෙහත් වෙම් ව්යාපාරය එදා සිට ෙගන ගිය අරගලය අදත් ෙනොකඩවා 
ඉදිරියට ෙගන යනවා; ෙම් ජාතික පශ්නයට, ෙම් ජනවාර්ගික පශ්නයට 
විසඳුමක් ෙසවීමට දරන්නා වූ උත්සාහය අත්හැර නැහැ..." 

තවද, තීරු අංක 934හි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

 "... ෙම් යුද්ධෙයන් ජනතාව ෙබ්රා ගත හැකි එකම මාර්ගය මාර්ගය 
එක්සත් ශී ලංකාවක් පිළිබඳ ෙද්ශපාලන විසඳුමකි..." 

තවද, තීරු අංක 934 සහ 935හි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"...අද කම්කරු පන්තියට යුද කියාදාමෙය් විශාල බරක් දැරීමට සිදු වී 
තිෙබනවා. ෙමම කියාදාමය අවසන් කිරීමට ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණ 
ෙද්ශපාලන විසඳුම ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙමම ෙද්ශපාලන 
ෙයෝජනාවලියට මානව හිමිකම් පිළිබඳ ෙයෝජනා රාශියක්ද, විධායක 
ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කිරීමටද, මනාප ඡන්ද කමය ෙවනුවට ආසන 
ඡන්ද කමයක් ෙයෝජනා කිරීමද සමඟ ගත් කළ රෙට් පජාතන්තවාදය පුළුල් 
කිරීමක් අනිවාර්ෙයන්ම නව ව්යවස්ථාෙවන් සිදු වනු ඇත. ෙද්ශපාලන 
කටයුතුවලදී වෙම් ව්යාපාරයට, කම්කරු පන්තියට, ඉදිරියට යා හැක්ෙක් 
ෙමවැනි පජතන්තවාදී රාමුවක් තුළ පමණයි. අද ෙම් රටට සාමය උදා 
කිරීමට උත්සාහ දරන සියලුම බලෙව්ග සමඟ කටයුතු කරමින් එයට මඟ 
අහුරන සියලුම බලෙව්ගයන්ට අභීතව මුහුණ දීම වැඩ කරන ජනතාවෙග් 
පධාන යුතුකම ෙව්. ශී ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය ෙමම ව්යවස්ථාවට 
සහෙයෝගය ෙදන අතර, ඒ පිළිබඳව අරගලය ෙමම ව්යවස්ථාෙවන් අවසන් 
ෙනොවන බව අවෙබෝධ කර ගනිමින් රෙට් ජාතීන් අතර -සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම් ජාතීන් අතර- සමඟිය ෙගොඩ නැඟීෙම් දීර්ඝ අරගලයක් අප ඉදිරිෙය් 
ඇති බව අවධාරණය කරමින් සාමයට ලැදි සියලුම ජනතාවට ෙමයට 
ආරාධනා කරමින් මෙග් කථාව මින් අවසන් කරමි..."  

එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී එදින කළ කථාෙවන් ෙකොටසක් 
පමණයි හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන්  මම උපුටා ගත්ෙත්. මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියන්ෙන්, අද වාෙග් දවසක එතුමා හිටියා නම් 
ෙහොඳයි කියලායි. ෙමොකද, තිස් අවුරුදු යුද්ධයකට මුහුණ දීලා,  
ජාතීන් අතර සංහිඳියාව ෙගොඩ නඟන්න උත්සාහ ගන්නා යුගයකයි  
අපි  ෙම් ඉන්ෙන්. ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා වැනි නායකයන්  
අවශ්ය වූ ෙමවැනි යුගයකයි අපට  එතුමා අහිමිව ගිෙය්. එෙසේ 
වුවත්, මා ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්න කැමැතියි, "අපි එතුමාෙග් 
පාර්ථනා අත් හරින්ෙන් නැහැ" කියා. ගරු කථානායකතුමනි, එය 
අෙප් පක්ෂෙය් චින්තනයයි. එතුමා පක්ෂෙය් චින්තනය ෙනොබියව 
ඉස්සරහට ෙගන ගියා; මරණෙය් ෙසවණැල්ල මත ඉඳෙගන ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටියා.  එතුමා ෙම් සමාජයට යම් පණිවුඩයක් 
දුන්නා; තමාෙග් පක්ෂෙය් ඊළඟ පරම්පරාවට පණිවුඩයක් දුන්නා. 
ඒ තමයි, පටු, අවස්ථාවාදි ෙද්ශපාලනෙයන් මිදී, ජාතිවාදෙයන් 
ෙතොරව, ෙම් රෙට් සියලු ජාතින්ට සමානව ජීවත් වීෙම් අයිතිය ලබා 
ෙදන සමාජයක් නිර්මාණය කරන්න කැප ෙවන්න කියන 
පණිවුඩය. ෙමය තමයි, මාක්සව්ාදිෙයකු වූ ඔහු තුළ තිබුණු 
චින්තනය.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා ළඟ 
විවිධ නිර්මාණශීලි හැකියාවන් තිබුණා.  එතුමා අමාත්යාංශ 
ගණනාවක වැඩ කරද්දී දැක්වූ නිර්මාණශීලිත්වය ගැන අෙප් 
සභානායකතුමා කිව්වා. ඒ සියල්ල වාෙග්ම එතුමා තුළ තිබුණු 
ෙද්ශපාලන චින්තනය වඩාත් ඔප් නැංෙවන යුගයක්, ෙම් යුගය. 
එවන් යුගයක අපි ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා යළි යළිත් සිහිපත් 
කරනවා. යම් ෙකෙනකු සමාජයට ෙදන  යහපත් පණිවුඩය 
භාවිතයක් බවට පත් කිරීම තමයි ඇත්ත වශෙයන්ම ඔහුට දක්වන 
ෙගෞරවය. අප පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමවැනි ගුණ කථන කරන්ෙන්, ඒ 
ජීවිතවලින් ආභාසයන් උකහාගන්නයි. යහපත් චරිත හිඟ යුගයක 
ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා වැනි අය වඩා වටිනා බව මා පකාශ 
කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් 
සෙහෝදර දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
අෙප් නායකත්වය දරමින් කියා කරනවා. ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් පවුෙල් සෙහෝදර සෙහෝදරියන්, බිරිඳ, දරුවන් අද ෙම් 
ස්ථානෙය් ඉන්නවා. එතුමාෙග් අභාවාය ෙවනුෙවන් ඒ සියලු ෙදනා 
සමඟ අෙප් පක්ෂෙය් ෙශෝකය ෙම් අවස්ථාෙව් ෙබදා හදා ගනිමින්, 
ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් බලාෙපොෙරොත්තු ඉදිරියට ෙගන 
යන බවට පතිඥාව ලබා ෙදමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 

[අ.භා. 2.02] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාව 

පළමුෙවන්ම දැනගත්ෙත් අෙප් රාජකීය විද්යාලෙය් ඉෙගනුම ලැබූ 
මට වඩා ෙජ්යේෂ්ඨ ශිෂ්යයකු හැටියටයි; ඒ වාෙග්ම, මෙග් මිත 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් වැඩිමහල් සෙහෝදරයා හැටියටයි. 
අප සියලු ෙදනාට වඩා ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඒ 
කාලෙය්දීම තමන් ෙවනස් කියා ෙපන්නුවා. තමා විප්ලවකාරියකු 
බව එතුමා එදා පාසෙල්දී අපට ෙපන්නුවා. ඒ කාලෙය් රාජකීය 
විද්යාලයට පළමුවන වතාවට ජාතික ඇඳුමින් ගිය ශිෂ්යා හැටියට 
ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාව සැලකුණා. අන්න එවැනි 
විප්ලවකාරි අදහස්, පගතිශීලි අදහස් එතුමා ඉදිරියට ෙගන ගියා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එතුමාට හැම විටම ෙද්ශපාලනය ගැන ඇල්මක් තිබුණා. මට මතක 
පරිදි පාසෙල්දී එතුමා සංගීතයට -ෙපරදිග සංගීතයට- විෙශේෂ 
ළැදියාවක් දැක්වූවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඉන්දික ගුණවර්ධන කියන්ෙන්, තම 
මාර්ගය හදාෙගන ගිය පුද්ගලෙයක්. පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් ෙනොෙවයි. එතුමා ෙද්ශපාලනය 
පටන්ගත්ෙත් ෙටොට්ස්කිවාදියකු හැටියටයි. ෙටොට්සක්ිවාදෙයන් තම 
මහජන එක්සත් ෙපරමුණ සංවිධානය කරන්න ගියා. සමහර අය 
ෙකොමියුනිස්ට්වාදය දර්ශනයක් හැටියට එදා පතික්ෙෂේප කළා. 
එෙහත් ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා පියාෙග් දර්ශනෙයන් 
ෙවනස් ෙවලා ෙකොමියුනිස්ට්වාදය පිළිෙගන ෙකොමියුනිස්ට් 
පක්ෂෙයනුයි තම ෙද්ශපාලන ගමන ආරම්භ කෙළේ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම කිව යුතු තවත් වැදගත් 
කරුණක් තිෙබනවා. ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා පළමුෙවන්ම 
ෙද්ශපාලනයට පැමිණිෙය් නැහැ. එතුමා කාලයක්ම වැඩ කටයුතු 
කෙළේ පක්ෂෙය් කියාකාරිකයකු හැටියටයි. පසුව තමයි 
මැතිවරණයට ඉදිරිපත් ෙවලා තරග කිරීම ආරම්භ කෙළේ. අන්න ඒ 
නිසා එතුමා තමාටම යන්න පුළුවන් මාර්ගයක් හැදුවා. අපි 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ෙද්ශපාලනයට ඇවිත් වැඩි කල් යන්න ඉස්සර 
ෙවලා මැතිවරණවලට තරග කරන්න පටන්ගත්තා. නමුත් එ තුමා 
තුළ ඒ පක්ෂෙය්ම වැඩ කටයුතුවලට කැපවීමක් තිබුණා. එතුමාෙග් 
දර්ශනය ෙවන්න පුළුවන්, එතුමාෙග් පක්ෂය ෙවන්න පුළුවන්. ඒ 
සඳහා කැපෙවලා එතුමා කටයුතු කළා. එම කාල සීමාව තුළදී 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය ශක්තිමත් කරන්න එනවා කියන හැම 
ෙකනා තුළම එම කැපවීම තිබුෙණ් නැහැ. එතුමා එම කැපවීම 
ඇතිව තමයි ඉදිරියට ගිෙය්. ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා එම වැඩ 
කටයුත්ත කරන්න රජෙය් ෙසේවෙයන් ඉවත් වුණා. එතුමා එම 
කැපවීම කළා. රජෙය් ෙසේවෙයන් ඉවත් ෙවලා පූර්ණ කාලීන 
ෙද්ශපාලනෙය් ෙයදුණු පුද්ගලෙයකු හැටියට තමයි අපි ඉන්දික 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා දකින්ෙන්.  

එක කාලයකදී මටත් එතුමා එක්ක වැඩ කටයුතු කරන්න 
අවස්ථාවක් ලැබුණා. 1987 වර්ෂෙය් දහතුන්වන සංෙශෝධනය 
ඉදිරිපත් කරද්දී, රට වෙට්ම ගිහින් ඒ පිළිබඳව පචාරයක් කරන්න; 
ජනතාව දැනුවත් කරන්න  අපට සිදු වුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
පමණක් ෙනොෙවයි, වෙම් පක්ෂ සියල්ලමත් -සියලු පක්ෂ- එකතු 
ෙවලා, විජය කුමාරණතුංග මැතිතුමා ඇතුළු ඒ සියලු ෙදනා එකතු 
ෙවලා තමයි, එම වැඩ කටයුතු කෙළේ. ඒ නිසාම චන්දිකා 
කුමාරණතුංග හිටපු ජනාධිපතිතුමියත්, ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා ඇතුළු ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් සියලු ෙදනාත් එකට 
එකතු ෙවලා එම කමෙව්දය ඉදිරියට ෙගන ගියා. ඒ අතින් 
බලනෙකොට, ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු එම පිරිස 
මාක්ස්වාදී පක්ෂය ෙවන්න පුළුවන්, ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය ෙවන්න 
පුළුවන්, ලංකා සමසමාජ පක්ෂය ෙවන්න පුළුවන් ෙම් රෙට් 
පාර්ලිෙම්න්තු කමෙව්දයට එකතු කරන්න කියා කළ අය හැටියට, 
මඟ ෙපන්වූ අය හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතුමාෙග් පියාත්, 
එන්.එම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමාත් තමයි 1936 වර්ෂෙය්දී එය ආරම්භ 
කෙළේ. ඔවුන් රාජ්ය මන්තණ සභාවට ඇතුළු වී තමන්ෙග් දර්ශනය 
පාර්ලිෙම්න්තුව මාර්ගෙයන් ඉදිරියට ෙගන යන්නට කියා කළ 
පුද්ගලයන් කියා මම විෙශේෂෙයන්ම ෙමතැනදී කියන්න ඕනෑ. 
ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් ඒ මාර්ගෙය් තමයි ආෙව්. 
ෙකොමියුනිස්ට් දර්ශනය ඉදිරියට ෙගන යෑම සඳහා සමහර 
ෙව්ලාවට එතුමා ඉතා ෙව්ගවත්ව කියා කළා. එය එතුමාෙග් 
චරිතෙය් ෙකොටසක්. එතුමා ෙව්ගවත්ව කියා කරලා එම වැඩ 
කටයුතු ඉදිරියට ෙගන ගියා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙකොමියුනිස්ට්වාදී-මාක්සව්ාදී ෙද්ශපාලනය 
මහජන ඡන්දයට, මහජන ජනවරමට ඇතුළු කර ගැනීෙම්දී හැම 
රටකම ඒක සාර්ථකව සිදු වුෙණ් නැහැ. නමුත් ලංකාෙව් ඒක 
කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. නමුත් හැම න්යාය ධර්මයකටම 
කාලයක් තිෙබනවා. ඒ අනුව කාලය ෙවනස් ෙවනෙකොට කාලයක් 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයට ෙද්ශපාලනෙය් තිබුණු ඒ පධානම තැන 
එක එක ෙහේතු නිසා අඩු ෙවලා ගියා. මම ෙමතැනදී ඒවා ගැන 
විෙශේෂ විමර්ශනයක් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙපන්නුෙව්, තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන දර්ශනයත් එක්ක ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියායි. 
එතුමාෙග් පියා වාෙග්ම එතුමාත් දැන ගත්තා ගාමීය ෙකොටස් පවා 
වැදගත් බව. කම්කරු ෙකොටස් වාෙග්ම ගාමීය ෙකොටස් වැදගත් 
බව එතුමා දැන ගත්තා. එම ගාමීය අංශ දියුණු කිරීමට ඒ කාලෙය් 
එතුමා කියා කළා. නමුත් ඇත්ත වශෙයන්ම එදා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩුෙව්ත් අවධානය ෙයොමු වී තිබුෙණ්, ගාමීය ෙකොටස් 
දියුණු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනයි. ඒ නිසා 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයට එම තරගයට මුහුණ ෙදන්න බැරි වුණා 
කියා මා හිතනවා. එතුමා එකක් පිළිගත්තා. ගාමීය අංශය වැදගත්; 
ඒ නිසා ගාමීය අංශය තුළ කියා කරන්න වුවමනායි කියා එතුමා 
පිළිගත්තා.  

එතුමා ඇමතිවරයකු හැටියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙබොෙහෝ 
අවස්ථාවල මට මුණ ගැසුණා. විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ, 
බටහිර කලාපීය සංවර්ධන සැලැස්ම ඇති කරන්නත් එතුමා 
ෙබොෙහෝ දුරට කියා කළ බව. මුළු බටහිර කලාපයටම -Western 
Region එකටම- ඇති කරපු ඒ ෙයෝජනාවලිෙයන් අපට 
 පෙයෝජනයක් ඇති වුණා. ෙමොකද, ඒ බටහිර කලාපීය සංවර්ධන 
ෙයෝජනාෙවන් බස්නාහිර පළාෙත් තිෙබන ලක්ෂණ දිහා බලා 
සමහර පෙද්ශ නාගරික පෙද්ශ බවට පත් කරන්න හා සමහර 
පෙද්ශ ගාමීය වශෙයන් තබා ගන්න තමයි එතුමා මූලික සැලැස්ම 
ආරම්භ කෙළේ. ඒෙකන් අපට වුවමනා කරන මූලික දත්ත 
ඔක්ෙකෝම ලැබුණා. විපක්ෂෙය් ඉන්නා කාලෙය් ඒ දත්ත 
සියල්ලම එකතු කර ෙගන බටහිර කලාපීය සංවර්ධන සැලැස්ම 
කියවන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා. අපි ආණ්ඩුවක් වශෙයන් පත් 
වුණාට පසුව, බස්නාහිර පළාත එක මහානගරයක් බවට පත් 
කිරීමට අවශ්ය අදහස් අපට ලැබුෙණ්, ඒෙකන් තමයි. අපි ඒ ගැන 
සාකච්ඡා කරද්දී එය ලංකාවටත් වුවමනා බව අපට වැටහුණා. 
බස්නාහිර පළාත විශාල පෙද්ශයක්. ඒ සඳහා අපි වැඩ කටයුතු 
කරමු කියා අප සාකච්ඡා කළා. ඒ අනුව සිංගප්පූරුෙව් Surbana-
Jurong Private Limited එක කැ ෙඳව්වාම, එම සමාගම පදනම් 
කර ගත්ෙත් බටහිර කලාපීය සංවර්ධන සැලැස්ම කියා මම 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ඒ ඇති වුණු සැලැස්ම 
තමයි යළිත් 2015 වර්ෂෙය්දී Surbana-Jurong Private Limited 
සමඟ සාකච්ඡා කරලා, සංෙශෝධනය කර, බස්නාහිර පළාත  
මහානගරයක් බවට පත් කරන්න අලුත් ෙකටුම්පතක් වශෙයන් 
ෙම් අවුරුද්ද අවසානෙය්, ලබන අවුරුද්ෙද් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඉන්දික 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙපන්වූ දූරදර්ශී වැඩසටහන් නිසා තමයි 
අපට ෙම් කාරණය කරන්න පුළුවන් වුෙණ් කියන එක මම 
ෙමතැනදී කියන්න ඕනෑ. එදා ආරම්භ කරපු ඒවාෙය් ෙපොත් ටික 
මෙග් ළඟ තවම තිෙබනවා. ඒවා වැදගත් ෙපොත්. අෙප් ඉතිහාසෙය් 
ෙකොටසක් හැටියට අපි ඒවා සලකන්න ඕනෑ.ඒ නිසා එතුමා කළ ඒ 
ෙසේවය විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව් මා මතක් කරනවා.  

අෙප් ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා  එක්ක වැඩ කටයුතු කළ 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම 
එතුමා පචාරයට ගිෙය් නැහැ. ඒත් වැඩ කටයුතුවලට දක්ෂයි. 
එෙහම පුද්ගලයන් අපට ෙල්සිෙයන් ෙසොයා ගන්න බැහැ. එතුමා 
තමන්ෙග් පක්ෂය ෙවනුෙවන්, තමන්ෙග් දර්ශනය ෙවනුෙවන්, රට 
ෙවනුෙවන් කළ ෙසේවය අපි අගය කරන්න ඕනෑ. අෙප් මතවාද 
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ  මහතා] 
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අනුව අපි එතුමා එක්ක එකඟ වුණු අවස්ථාත් තිෙබනවා; එකඟ 
ෙනොවුණු අවස්ථාත් තිෙබනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්,  ඒ පරපුර ආරම්භ 
කළ ඒ ෙසේවය එතුමා ඉදිරියට ෙගන ගියා. අපි එතුමා කළ ඒ 
ෙසේවය අගය කරනවා. එතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව ඒ පවුෙල් සියලු 
ෙදනාටම අෙප් කනගාටුව පකාශ කරමින්, එතුමා ට නිවන් සුව 
ලැෙබ්වා!යි පාර්ථනා කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ස්තුතියි. 
 

[2.11p.m.] 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Thank you, Mr. Speaker, for this opportunity to say a 

few words on the Vote of Condolence of the Hon. Indika 
Gunawardena, a former Member and a former Minister of 
this country. It was not my good fortune, Sir, to know 
Hon. Indika Gunawardena in my younger days, or for us 
to meet each other in our younger days. I came to know 
him when  we were both in  Parliament together at the 
same time. And, during that time, I developed a very 
close relationship with him. We often talked at length.  I 
found him to be a very liberal person with very 
progressive views. He struck me as being a genuine Sri 
Lankan who wanted all the people in this country - 
irrespective of  whether they were Sinhalese, Tamils, 
Muslims, Burghers, whatever - to be Sri Lankans and to 
be one nation belonging to one country on a basis of 
equality and justice. I was so impressed with his very 
liberal and progressive views that I once suggested to him 
that he should become the President of this country.  In 
fact, I proposed to him, “Indika, you should stand for 
presidency in this country, because I do not think anyone 
else is more qualified than you to be the President of this 
country and if you become the President of this country, I 
am sure you can guide this country on proper lines." Of 
course, I think, Sir, humility and simplicity were the 
hallmarks of the character and personality of Hon. Indika 
Guanwardena and he smiled at my proposal and would 
not take it too seriously.  

We are sorry, Sir, genuinely sorry, that this country is 
today missing a person like him. We are today engaged in 
a very important exercise as far as this country is 
concerned. We are trying to frame a Constitution for the 
people of this country on the basis of consensus, not 
merely amongst political parties, but on the basis of 
consensus amongst  the different peoples who live in this 
country. I think it is fundamental that the  supreme law of 
this country  should be framed on such consensus.  It is in 
countries where Constitutions have been framed on 
consensus that there has been peace, harmony, goodwill 
and prosperity amongst all peoples. You have several 
examples  the world over. I think if a person like  the 
Hon. Indika Gunawardena was with us today, he would 
have played a very important role in accomplishing this 
sacred task that we are all engaged in, because he was one 

who believed genuinely and sincerely that all Sri Lankans 
can live together only on the basis of equality and justice.  
He came from a distinguished political  family in this 
country, Sir. His father, the late Hon. Philip Gunawardena 
was a leader of a political party,  a Member of Parliament 
and a Minister in several Governments.  His mother, the 
late Hon. (Mrs.) Kusuma Gunawardena, was also a 
Member of Parliament. Several of his brothers are in 
politics. They are,  Mr.  Prasanna Gunawardena, former 
Mayor of Colombo, the Hon Dinesh Gunawardena who is 
the Leader of the Mahajana Eksath Peramuna and a one-
time Minister who is with us in Parliament today and the 
Hon. Geethanjana Gunawardena,  a former Member of 
Parliament who was also a Minister.   I believe, the  Hon. 
Indika Gunawardena had one sister.    

We convey to the spouse of the Hon. Indika 
Gunawardena, Dr. (Mrs.) Pathmini Gunawardena, his 
children and grandchildren our extremely sincere 
condolences on the passing away of a great man,  a 
person whom we can, without any reservation or 
hesitation, describe as a great Sri Lankan.  We are all 
sorry that he has passed away.  His demise is not merely a 
loss to his family; his demise is  a great loss to this whole 
country.  I am personally extremely sorry that for 
unavoidable reasons I was not able to pay my respects  in 
person to him when he passed away. I am genuinely sorry 
about that, that I failed in my duty to pay my respects to a 
great individual for whom I had developed a great deal of 
affection.   

But I want to convey Sir, to the members of his family 
and all others close to him, our deepest condolences and 
assure them that the  Hon. Indika Gunawardena will 
always be remembered by us as a genuine, good friend.   

Thank you.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මැතිතුමා. 

 
[අ.භා. 2.18] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம- விேசட பணிப் 
ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් ඉතාම වැදගත් 

මන්තීවරයකු ෙමන්ම අපි සමඟ කැබිනට් සඟෙයක්ව සිටි, ෙම් 
රටට විෙශේෂ ෙසේවයක් සහ ආදර්ශයක් සැපයූ ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් අභාවය ගැන අෙප් සංෙව්ගය පකාශ කරන්න මා 
කැමැතියි. මෙග් අදහස හැටියට ෙම් ලංකාෙව් පරම්පරා තුනක් 
තිෙබනවා. ඒ පරම්පරා තුන තමයි, ගුණවර්ධන පරම්පරාව, 
බණ්ඩාරනායක පරම්පරාව සහ ෙසේනානායක පරම්පරාව. ෙම් 
පරම්පරා තුෙන්ම අය ගැන කවුරු ෙමොන මත දැරුවත් - සමහර 
විට විරුද්ධත්වය දක්වන මත දැරුවත්-  ෙම් පරම්පරාෙව් කිසිම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකෙනකු ෙග් වැරැද්දක් ගැන, දූෂණයක් ගැන, වැරැදි හැසිරීමක් 
ගැන අබමල් ෙර්ණුවකවත් ෙචෝදනාවක් ඇවිල්ලා නැහැ කියන 
එක අපට ෙගෞරව සහිතව පිළිගන්නට සිදු ෙවනවා. ෙමය අෙප් 
ඉතිහාසෙය් ඉතාමත්ම වැදගත්ව, ෙගෞරවනීය වශෙයන් අපි 
සැලකිය යුතු ෙදයක්. ගුණවර්ධන පරම්පරාව ෙබොරළුෙගොඩ 
රාළහාමිෙග් -ජෙකෝලිස් ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග්- කාලෙය් පටන් 
එතුමාෙග් දරුවන්, මුනුපුරන් ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන ඉතිහාසය 
විචිතවත් කර තිෙබනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, අනාගතෙය්දී 
එතුමාෙග් මීමුනුපුරන් පවා ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය විචිතවත් කරයි 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. 

පිලිප් ගුණවර්ධණ මැතිතුමා, එම මැතිනිය වන කුසුම්සිරි 
ගුණවර්ධන මැතිනිය, ෙරොබට් ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ඉන්දික 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ගීතාංජන 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙම් ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් කටයුතු කළ 
අය. මට හරියටම මතක නැහැ, රූපා ගුණවර්ධන මැතිනියත් ෙම් 
ගරු සභාෙව් හිටියාද කියලා. මම හිතන විධියට එතුමිය ෙම් ගරු 
සභාෙව් හිටිෙය් නැහැ. ෙමොන ෙමොන මතෙභ්ද තිබුණත්, ඒ සියලු 
ෙදනාම ඔවුන්ෙග් ආදර්ශවත් හැසිරීම, බුද්ධිය, අවංකභාවය අතින් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු කිසිම ෙකෙනකුට ෙනොෙදවැනි 
ඉතිහාසයක් සහ ෙගෞරවයක් තිෙබනවා කියලා අපට කියන්න 
පුළුවන්. මම කියපු ගුණවර්ධන පරම්පරාව, බණ්ඩාරනායක 
පරම්පරාව, ෙසේනානායක පරම්පරාව යන තුන්ෙගොල්ලන්ම මුලින් 
ෙද්ශපාලනයට ආපු විධියටමයි අදත් ඉන්ෙන්. පිට රටවල ෙගවල් 
හදලා නැහැ ; ෙලොකු මන්දිර හදලා නැහැ; ෙලොකු යාන වාහන 
අරෙගන නැහැ.  

ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් අවමංගල්යය සඳහා අපට 
යන්න වුණා, ෙබොරළුෙගොඩට. අපි ෙම් රෙට් සදාචාරය ගැන කථා 
කරන ෙකොට; ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය සම්බන්ධෙයන් කැපවීම 
ගැන කථා කරන ෙකොට අනිවාර්යෙයන්   ගුණවර්ධන පවුල සහ 
අද අපි සාකච්ඡා කරන ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා ගැනත් 
ඉතාම විස්මිතව, ආදරෙයන් අපට මතක් කරන්න සිදු ෙවනවා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් ජීවිතය අෙප් 
නිදහස් සටෙන් එක් පැතිකඩක් හැටියට අපට කියන්න පුළුවන්. 
මම එෙහම කියන්ෙන් ෙමොකද? සමසමාජ පක්ෂය, බිතාන්ය 
අධිරාජ්යවාදය විසින් තහනම් කළ කාලයක පිලිප් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාටත්, එම මැතිනියටත් ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන කටයුතු කරන්න සිදු වුණා, ඉන්දියාෙව් ෙබොල්ෙෂවික් 
පක්ෂය සහ  සමාජවාදී පක්ෂයත් එක්ක. මට මතක හැටියට ඒක 
මතක් කරෙගන තමයි එතුමාට "ඉන්දික" කියන නම දීලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ විප්ලවකාරී, ඒ වාෙග්ම ෙද්ශහිෛතෂී ඒ ඉතිහාසය 
දිෙනන් දිනම තමන්ෙග් චරිතෙය් ෙකොටසක් බවට පත් කරගත් 
පවුලක් තමයි, ෙම් ගුණවර්ධන පවුල.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
Royal College  එෙක්  ඉෙගන ගත් කාලය අපට මතකයි. ඉස්සර 
ෙවලාම ඒ පාසලට එතුමා තමයි ජාතික ඇඳුමක් ඇඳෙගන ආෙව්.  
ළමයි ෙකොෙලොප්පම් පවා  කළා, "ෙමොකද ෙමයා ෙරද්දක් ඇඳෙගන 
එන්ෙන්?" කියලා. නමුත්, එතුමා ඒවාට සැලුෙණ් නැහැ.  කිසිම 
අවස්ථාවක පියා සැලුෙණත් නැහැ; පුතා සැලුෙණත් නැහැ.  කවුරු 
ෙමොන ෙමොන  විෙව්චන කළත්, එතුමා තමන්ෙග් වැඩ කටයුතු ඒ 
විධියටම කරෙගන ගියා.  

Royal College එෙක් අධ්යාපන කටයුතු නිම කළ එතුමා 
නැ ෙඟනහිර ජර්මනිෙය් ලයිෆ්සිග් විශ්වවිද්යාලයට ගිහින් ජර්මන් 
භාෂාව ෙහොඳින් ඉෙගන ෙගන එම විශ්වවිද්යාලෙයන් කෘෂිකර්ම 
ෙගෞරව උපාධියත් ලබා ගත්තා. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමනි, මා හිතන විධියට එතුමාට ඒ කාලෙය් තමයි පද්මිණී 
මැතිනිය හමු වුෙණ්. මෙගත්  ඒ අයට ෙපොඩි සම්බන්ධයක් තිබුණා. 

ෙමොකද, මෙග් පියතුමායි, පද්මිණී මැතිනියෙග් පියතුමායි ඒ 
කාලෙය් මහනුවර සිටි ෙහොඳ යාළුෙවෝ. ඒ වාෙග්ම ඉන්දික 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් මස්සිනා වන ගාමිණී ගුණවර්ධන 
මහත්මයා ෙපොලීසිෙය් නිෙයෝජ්ය පධානියා හැටියට හිටියා.  අප 
ෙපො ඩි කාලෙය් සිටම යාළුෙවෝ. අප විශ්වවිද්යාලෙය් එකට හිටියා. 
ඒ වාෙග්ම හාවර්ඩ් විශ්වවිද්යාලයට යන ෙකොටත් අපි එකට හිටියා. 
එවැනි ෙහොඳ ඉතිහාසයක් අපට තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් තරුණ 
ෙපළ අතර හැම දාම එක පැත්තකින් හිටිෙය් සරත් 
මුත්ෙතට්ටුෙව්ගම මැතිතුමායි, අෙනක් පැත්ෙතන් ඉන්දික 
ගුණවර්ධන මැතිතුමායි. ෙම් ෙදෙදනා ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් 
අනාගතය හැටියට කල්පනා කරලා තමයි සියලු ෙදනාම ඉදිරියට 
කටයුතු කෙළේ.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් 
ෙපොතක් ළඟදි පිටෙවලා තිෙබනවා. ඒක කියවන ෙකොට අපට 
ෙහොඳට අවෙබෝධ ෙවනවා, ඒ කාලෙය් ෙකොයි තරම් 
බලාෙපොෙරොත්තු ඇතිව, ෙකොයි තරම් පරිත්යාගශීලීව ෙම් රෙට් 
වාමාංශික ව්යාපාරය දියුණු වුණාද කියලා. මට මතකයි, ඒ දවස්වල 
නිමල් කරුණාතිලක මැතිතුමාත් සිටිෙය් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය්. 
එතුමා ෙක්තෙලන් මල්ලක් විවාහ කරෙගන,  පසුව නිෙයෝජ්ය 
ඇමති ෙකෙනකුත් වුණා.  නමුත් ඒ කාලෙය් ෙකොයි තරම් 
දරිදතාෙවන් ෙපෙළමින් ෙද්ශපාලන වැඩ කළාද කියලා එතුමා මට 
කියා තිෙබනවා.  ෙදොස්තර එස්.ඒ. විකමසිංහ එනතුරු ඒ කාලෙය් 
බලාෙගන ඉන්නවා ලු, ෙකොස් ෙගොඩියක් ෙගනැත් පළලා 
තම්බාෙගන කන්න. ඒ තරම් අමාරුෙවන්, කැපවීෙමන් තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන දර්ශනය ෙවනුෙවන්  ඒ අය වැඩ කරලා තිෙබනවා.  
ඡන්ද දිනන්නත් පුළුවන්; පරදින්නත් පුළුවන්. ඒවා ඒ තරම් ෙලොකු 
ෙද්වල් ෙනොෙවයි. නමුත්, තමන් ෙතෝරාගත් ධර්මය අනුව, 
තමන්ෙග් විනිශ්චය අනුව අවසානය දක්වා සටන් කරනවා නම් ඒ 
අය වීර පුරුෂයන් හැටියට අපට සලකන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

එතුමා අෙප් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සිටි කාලය ගැන මතක් 
කරනවා නම්, ඇත්ත වශෙයන්ම  ඒකත් යම් වාර්තාවක් තැබීමක් 
කියලා මා හිතනවා. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා මහජන එක්සත් 
ෙපරමුණ නිෙයෝජනය කරමින් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් හිටියා. 
ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය නිෙයෝජනය 
කරමින් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සිටියා. අපි ඔක්ෙකොම එකට, එක 
කැබිනට් මණ්ඩලයක සිටියා. ඒකත් වාර්තාවක් තැබීමක් කියලායි 
මා හිතන්ෙන්.  එතුමා නිවාස පශ්න, නාගරික සංවර්ධන පශ්න 
ගැන හැම ෙවලාෙව්ම ඉතාම උනන්දුෙවන් කටයුතු කළා මට 
මතකයි.  

විෙශේෂෙයන්ම ඒ කාලෙය් දුප්පත් ජන ෙකොටස් තමයි 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයත් එක්ක හිටිෙය්. ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමාට මතක ඇති, ඒ දවස්වල ෙකොළඹ නගර 
සභාව කියන්ෙන් ෙපොඩි පාර්ලිෙම්න්තුවක් වාෙගයි. එන්.එම්. 
ෙපෙර්රා මැතිතුමා හිටියා; බර්නාඩ්  ෙසොයිසා මැතිතුමා හිටියා; 
විවියන් ගුණවර්ධන මැතිනිය හිටියා; පීටර් ෙකනමන් මැතිතුමා 
හිටියා; එල්.ඩබ්ලිව්. පණ්ඩිත මහත්මයා හිටියා.  අපි ජර්මනිෙය් 
එතුමා හිටපු බර්ලින් නුවරට ගියා. බර්ලින් නුවර එක එක ෙකොටස් 
තිබුණා රතු බර්ලිනය කියලා.  ඒක ඇතුළට ෙවන අයට එන්න 
දුන්ෙන් නැහැ . ඒ ෙගොල්ලන් හිට්ලර්ට එන්න දුන්ෙනත් නැහැ.  
අන්න ඒ වාෙග් විශාල ආදරයක් සහ ෙගෞරවයක් ඇතිව තමයි 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය ඉදිරියට ආෙව්. මා දකින විධියට සරත් 
මුත්ෙතට්ටුවගම මහත්මයාට, ඉන්දික ගුණවර්ධන මහත්මයාට 
තවදුරටත් ඉදිරියට යාම පශ්නයක් වුෙණ්, ෙලෝක ෙකොමියුනිස්ට් 
පක්ෂෙය් තිබුණු පශ්න නිසයි; ෙලෝක සමාජවාදී කඳවුෙර් තිබුණු 
පශ්න නිසයි. ඉස්ෙසල්ලාම ෙසෝවියට් චීන අරගළෙයන් 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් ෙභ්ද ඇති වුණා. ඔබතුමන්ලා ඒ ගැන 
ෙහොඳට දන්නවා ඇති. වෘත්තිය සමිති එක පැත්තකට ගියා, 
ෂන්මුගදාසන් එක්ක. ෙමෙහේ හුඟ ෙදෙනක් ඒ ගැන දන්ෙන් නැහැ.  
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ඇත්ත වශෙයන්ම ෙරෝහණ විෙජ්වීර  පටන් ගත්ෙත්ත් 
ෂන්මුගදාසන්ෙග් පක්ෂෙයන්; එයාෙග් තරුණ සමිතිෙය් 
නායකයාෙගන්. ඊට පසුව ෂන්මුගදාසන්ට කැපිල්ල දැම්මා. ඒවා 
වාර්තාගත ෙවලා තිෙබනවා.  එෙහම නැහැ කියලා කාටවත් 
කියන්න බැහැ. මා කියන්ෙන් අසත්යක්ද, ගරු චන්දසිරි ගජදීර 
මන්තීතුමනි? ෂන්මුගදාසන් ෙපොතක් ලියලා තිෙබනවා. ඒෙක් 
පැහැදිලිවම කියලා තිෙබනවා,  ෙම් පුද්ගලයා මාව පාවිච්චි කරලා 
පක්ෂය ඇතුළත ජාතිවාදය ඇති කරලා කටයුතු කළායි කියලා. 
ෙම්ක දැනුත් ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා කියන ෙදයක්. ෙම් 
විධියට පක්ෂය ඇතුළත ජාතිවාදය ඇති කරලා තමතමන්ෙග් 
ෙපෞද්ගලික අභිමතාර්ථයන් ඉෂ්ට කර ගන්න එදා ඒ අය කටයුතු 
කළා. ජාතිවාදය ඇති කරන්ෙන් ෙමොකටද? පක්ෂය ඇතුළත 
තැනක් ගන්නයි. දැන් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ කිඩාරම් මෙලන්ද, 
ෙමොකකින්ද ලකුණකින් එන්න හදනවා. ඒෙකදිත් තැනක් ගන්න 
තමයි ජාතිවාදය පතුරවන්න හදන්ෙන්. ඒකම තමයි විෙජ්වීර 
කෙළත්. පක්ෂය ඇතුළට රිංගලා ඒ පක්ෂයට ජාතිවාදය කවන්න 
හැදුවා. ඒෙකනුයි ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ආරම්භ වුෙණ්.  ෙකෙසේ 
නමුත්,  සමාජවාදී කඳවුර ජාත්යන්තර ෙහේතු නිසා ගැටුම් ඇති කර 
ගත්තා. ඉස්ෙසල්ලාම ෙසෝවියට් ෙද්ශයයි, චීනයයි අතර ගැටුම් 
ඇති වුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ කාලෙය් වූ සිදුවීමක් ගැන මා 
කියන්න කැමැතියි.  මා එවකට රත්නපුෙර් අතිෙර්ක දිසාපති 
හැටියටයි හිටිෙය්. සරත් මුත්ෙතට්ටුවගම මහත්මයා තමයි මෙග් 
ෙහොඳම යහළුවා. මා ෙගදර ඉන්න දවසක චීන තානාපති 
කාර්යාලෙය් ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු ආවා මෙග් නිවසට. ඒ ෙගොල්ලන් 
දන්ෙන් නැහැ, මම සරත් මුත්ෙතට්ටුවගම ෙනොෙවයි, සරත් 
අමුණුගම කියලා. ඒ අය මට පැයක විතර ෙද්ශනයක් දුන්නා, 
"ඔබතුමා රුසියන් පිෙල් ඉන්න එපා, ෙකොෙහොම හරි චීන පිලට 
එන්න" කියලා. අහෙගන ඉඳලා මම කිව්වා, "මම සරත් 
මුත්ෙතට්ටුවගම ෙනොෙවයි. එතුමා ඉන්ෙන් පාෙරන් එහා පැත්ෙත් 
ෙගදර. ගිහිල්ලා එතුමාට   ෙම් ෙද්ශනය කරන්න" කියලා. ඒ 
විධියට ඒ කාලෙය් සමාජවාදී පිෙලත් ෙනොෙයක් ගැටුම්, මතෙභ්ද  
තිබුණා. ඒ ෙවනස්වීම් හුඟක් දුරට අද වාමාංශික ව්යාපාරයට බලපා 
තිෙබනවා, අපට නැහැ කියන්න බැහැ.   

ගරු ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාට ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනෙය් 
මීට වඩා කටයුතු කරන්න ඉඩ තිබුණා  කියලා මා විශ්වාස 
කරනවා. නමුත්, සමාජවාදී ෙලෝකෙය් තිබුණු  ඒ සුළි සුළං අප 
සියලු ෙදනා ෙකෙරහිම බලපෑවා. ඒ ෙමොනවා වුණත් එතුමා අපට 
ෙලොකු ආදර්ශයක් දුන්නා. එතුමා කවදාවත් වැරැදි වැඩක් කෙළේ 
නැහැ. කවදාවත් දූෂණයට ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. කවදාවත් දූෂණය 
සාධාරණීකරණය කෙළේ නැහැ. සමහර විට එතුමාට ඒෙකන් පාඩු 
සිදු ෙවන්නත් ඇති. ඊට පසුව පත් වුණු කැබිනට් එෙක් ඉන්න 
එතුමාට ඉඩ කඩ අහිමි ෙවන්නත් ඇති.  නමුත්,  එතුමා ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලනයට ආදර්ශයක් දුන්, දූෂණය ගැන, වැරදි වැඩ ගැන පුංචි 
සුළඟක්වත් වැදුෙණ් නැති පවුලක නිෙයෝජිතයකු බව අපි මතක 
තියා ගන්න ඕනෑ. මා මුලින් කියාපු විධියට  ෙම් රෙට් ගුණවර්ධන 
පවුල, බණ්ඩාරනායක පවුල, ෙසේනානායක පවුල ඉතා 
වාසනාවන්තයි. ඒ ෙගොල්ලන් අතර ෙමොන මතෙභ්ද තිබුණත්, ඒ 
අය ආදර්ශවත් ෙද්ශපාලනයක් කළ අයයි. ඒ නිසා දූෂිත ෙලෝකෙය් 
ජීවත් වන අප සියලු ෙදනාටම යහ මඟ යන්න අනුබල දුන් 
චරිතයක් හැටියට ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාට අපි ෙගෞරව 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමාට "නිවන් සැ ප ලැෙබ්වා!" යි මම 
පාර්ථනය කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා. 

 
[අ.භා. 2.32] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. 

අභාවයට පත් අපෙග් හිතමිත සෙහෝදර ඉන්දික 
ගුණවර්ධනයන් ගැන පජාතන්තවාදී වාමාංශික ෙපරමුණ 
ෙවනුෙවන් මෙග් සංෙව්ගය පළ කරන්න මට ෙම් අවස්ථාව ලබා 
දීම පිළිබඳව ස්තුතියි. ඇත්තටම සංෙව්ගය පළ කරන ෙමවැනි 
ෙයෝජනාවලදී චාරිතානුකූල කථා රටාවක් අනුගමනය කරනවාට 
වඩා පිටතින් ගලා ගිය කථාවක් අෙප් ගරු සරත් අමුණුගම 
ඇමතිතුමා කරන්න ෙයදුණා. සමහර විට ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න 
ගරු මන්තීවරු ඉලක්ක කර ෙගන ඒ කථාෙව් යම් පකාශයන් 
ෙකරුණා. ඒ නිසාම පමණයි මම ෙම් කරුණ කියන්ෙන්. එතුමා 
පවුල් තුනක් ගැන කිව්වා. ඒ පවුල් තුෙන් තිෙබන ෙශේෂ්ඨත්වය 
ගැන, දූෂණෙයන් ෙතොර බව ගැන කිව්වා.  සංෙව්ග පකාශයක 
ෙමවැනි කථා බහ ෙවන්ෙන් නැහැ කියන කරුණ මම අමුණුගම 
මැතිතුමාට මතක් කරන්න ඕනෑ. නමුත්, මට ෙම් ෙද් ෙනොකියා 
බැහැ. බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් පජා අයිතිවාසිකම් අෙහෝසි 
කරන්න ෙගනා ෙයෝජනාෙව් අඩංගු වුණු ෙචෝදනා පිළිබඳව 
ඔබතුමාට මතක් කර ෙදන්න මම කැමැතියි. එදා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය බණ්ඩාරනායක පවුලට කළ විශාල අපවාද අපි අමතක 
කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා අද ඔය පැත්ෙත් ඉඳෙගන ෙමොන 
පැත්තක් හරි නිෙයෝජනය කරමින්, ඔබතුමා කියන ඔය කථාවලට 
වඩා ෙවනස් ෙද්වල් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඩඩ්ලි 
ෙසේනානායක මහත්මයා අගමැති වුණු ෙවලාෙව් ඒ පිළිබඳවත් 
පවුල්වාදී කථාවක් තිබුණා, ඩඩ්ලි ෙසේනානායක අගමැති කරන්න 
ආණ්ඩුකාරයාට කියලා තිබුණාය කියලා. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම 
ෙද්ශපාලනෙය් තිෙබන එක්තරා විධියක අපට ෙනොවැළැක්විය 
හැකි සමාන්තර කතාන්තර. ඒවා පැත්තකින් තියලා අපි මර්දනයට 
යමු.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාවට යමු. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මර්දනයට මුහුණ දුන් පවුලක් ගැනයි මම ෙම් කියන්ෙන්. 

ගුණවර්ධන පවුල පරම්පරා තුනක් මර්දනයට මුහුණ දුන්නා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්තටම ඔබතුමා ඒ ෙයොමු කිරීම ගරු 
සරත් අමුණුගම මැතිතුමාට කළා නම් ෙහොඳයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සරත් අමුණුගම මැතිතුමාත් ෙම් ෙද්වල් කිව්වා, ඔබතුමාත් 

කියනවා. සීමාවක් ඇතිව ෙමම ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව කරෙගන 
යන්න ඕනෑ කියලා මම හිතුවා. ඒ ගැන අමනාප වන්න එපා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ ෙද්වල් ඔබතුමා කිව යුතුව තිබුෙණ් එතුමාටයි. මට ෙදවනුව 

ෙම්ක කියන්න සිද්ධ වුෙණ් එතුමා ඒ ෙද්වල් කිව්ව නිසායි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොඳයි, දැන් ඒ කථාව අවසන් කරමු. 

පරම්පරා තුනක් මර්දනයට ලක් වුණු පවුල් ෙදකක් තිෙබනවා. 
ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් ෙත්රී පත් ෙවලා ඇවිල්ලා ජනතාවෙග් 
නිෙයෝජිතයන් හැටියට, ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාවෙග් -පීඩිත 
ජනතාවෙග්; ෙම් රෙට් වැඩ කරන ජනතාවෙග්- වුවමනාවන් 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිමින් ගුණවර්ධන පවුල පරම්පරා තුනක් 
මර්දනයට ලක්වී තිෙබනවා. ඒ, එක්ෙකෝ අධිරාජ්යවාදින් අතින්, 
එක්ෙකෝ යූඑන්පී ආණ්ඩුව අතින්.  

ගුණවර්ධන පවුෙල් ෙබොරලුෙගොඩ රාළහාමි ඒ කාලෙය් සිරගත 
කරනු ලැබුවා. ඒවා කවුරුත් දන්නවා. ඒ අධිරාජ්යවාදින්ෙග් රජය 
විසින්. ඊළඟට, පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා එදා සිටි අධිරාජ්යවාදින් 
විසින් සිරගත කළා. ඊට පසුව එතුමා යූඑන්පී ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් 
නැවත සිරගත කරනු ලැබුවා. ඉන් පසුව තුන්ෙවනි පරම්පරාෙව් 
ඉන්දික ගුණවර්ධනත් යූඑන්පී ආණ්ඩුව විසින් සිරගත කරනු 
ලැබුවා. ඒ, මර්දනකාරීව එදා තිබුණා වූ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ඒ අය 
ෙගන ගිය ෙද්ශපාලන කියාකාරිත්වය නිසායි. ඒ වාෙග්ම රාජපක්ෂ 
පවුෙල් ඩී.එම්. රාජපක්ෂ, ලක්ෂ්මන් රාජපක්ෂ, ඊළඟ පරම්පරාෙව් 
මහින්ද රාජපක්ෂ යන අයත් සිරගත කරනු ලැබුවා. ඒත් යූඑන්පී 
ආණ්ඩු කාලයන් තුළ. එතෙකොට මර්දනයට ලක් වීෙම් මූලික අත් 
දැකීම් ලැබූ, මර්දනයට මුහුණ දුන් අෙයකු හැටියට ඉන්දික 
ගුණවර්ධනයන් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ෙම් පරම්පරා ෙදකම ගැන 
කථා කරන්න මාව ෙපලෙඹව්ෙව් මීට ෙපර සිද්ධ වූ කථාවක් 
නිසායි. 

ඉන්දික ගුණවර්ධන මට හමුෙවන්ෙන් නැ ෙඟනහිර 
ජර්මනිෙය්දීයි. ඒ, දහෙවනි තරුණ උෙළලට නැ ෙඟනහිර 
ජර්මනියට මා ගිය අවස්ථාව. ඒ, බර්ලින් තාප්පය බිඳ වැටීෙම් 
ජයගාහී පම්ෙපෝරිය ඇති ෙවන්න ෙපර අවස්ථාවක්. එකී තරුණ 
උෙළලට යන්ෙන් අපි 100 ෙදෙනකුෙගන් යුත් කණ්ඩායමක්. ඒ 
ගිය ෙවලාෙව් ඉන්දික ගුණවර්ධන එෙහේ ඉෙගන ගන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම චන්දා ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් පුත් පීතිත් එහි ඉෙගන 
ගන්නවා. ෙම් අය ඔක ්ෙකෝම වෙම් ෙද්ශපාලනෙය් හිටපු අය. අපි 
ඒ රටට ආගන්තුකයන් වුණා.  ඔවුන් එහි සිටීම නිසා අපට ෙලොකු 
ශක්තියක් ලැබුණා. ෙම් ෙදන්නා කළ මඟෙපන්වීම නිසා අපට 
ෙලොකු ෛධර්යයක් ලැබුණා. ඒ අයෙගන් අෙප් කණ්ඩායමට, ඒ 
මුළු තරුණ උෙළල පුරාම  විශාල වැඩ  ෙකොටසක් ඉටු කරන්න  
ෙලොකු අනුගහයක් ලැබුණා; ඒ වාෙග්ම අවකාශයක් ලබා දුන්නා.  

ඉන්දික ගුණවර්ධනෙග් නම ඔහුට ලැබුෙණ් ෙකෙසේද කියා 
ගරු සරත් අමුණුගම මැතිතුමා කිව්වා. එදා ඉන්දියාෙව් හිරෙගදරක 
අධිරාජ්යවාදීන්ට විරුද්ධව කළ අරගළය නිසා ඔවුන්ට  මුහුණ 
ෙදන්න වූ තත්ත්වයන් යටෙත් දකුණු ආසියානු නිදහස් අරගළෙය් 
සංෙක්තයක් හැටියට ඔවුන් නම් කරනු ලැබුවා. ඉන්පසුව 1979දී 
ඉන්දික ගුණවර්ධන මහතා ආපසු ලංකාවට ආවා. ලංකාවට 
එනෙකොට ලංකාෙව් තිබුෙණ්  මර්දනකාරි පරිසරයක්. ඒ වෘත්තීය 
සමිතිවලට පහරෙදන කාලයක්; වෘත්තීය සමිති කියාකාරිත්වය 
මර්දනය කරන කාලයක්. ඒ වාෙග්ම අවසානෙය්දී වෘත්තීය සමිති 
මහා අරගළයක් -මහා වැඩ වර්ජනයක්- කරලා, ෙසේවකයන් දස 
දහස් ගණනක් ෙසේවෙයන් ෙනරපා දැමුවා. ඒ නිසා ඒ වකවානුව  
වෘත්තීය සමිතිවල පැවැත්ම ෙපොඩි පට්ටම් කරනු ලැබූ කාලයක්. 
 ෙම් කාලෙය් තමයි ඉන්දික ගුණවර්ධන නැවතත් ලංකාවට ඇවිත් 
ඒවාට මුහුණ ෙදන්ෙන්. ඒ කාලෙය් වෘත්තීය සමිති අංශෙය්  විශාල 

වගකීමක් ඔහුට බාර වුණා. වෘත්තීය සමිති තුළ ඔහු විශාල 
ෙමෙහවරක් ඉටු කළා. ඒ කාලය තුළදී තමයි 1980 මහා වැඩ 
වර්ජනය එන්ෙන්.  

1980 මහා වැඩ වර්ජ නෙයන් ඇතිවූ  බරපතළ තත්ත්වයට 
මුහුණ ෙදන්න ඔහුට සිදු වුණා. ඉන්පසු ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාට ඔහු වැඩ කරපු වෘත්තීය සමිතිවල නායකත්වය 
ගනිමින්, වර්ජනෙයන් ඇති වුණ තුවාලවලට වුවමනා කරන 
සුවපත් කිරීම්, සත්කාර කිරීෙම් කටයුතු  බාර වුණා. එතුමා 
ෙද්ශීයත්වය නිෙයෝජනය කරපු ෙකෙනක්. ෙද්ශ හිෛතෂීභාවය, 
ෙද්ශෙපේමීභාවය යන ෙම් ඕනෑ නමකින් දක්වන්ෙන් එකයි. එතුමා 
තමන්ෙග් රෙට් නිදහස ගැන, ස්වාධීනත්වය ගැන උනන්දු වුණ 
ෙකෙනක්. ඒ වාෙග්ම ජාතික එක්සත්කම ගැන උනන්දු වුණ 
ෙකෙනක්.   

වාමාංශිකයන් හැටියට අපට කාර්යයන් හතරක් තිෙබනවා. 
පළමු කාර්ය ජාතික නිදහස. ෙදවැනි කාර්යය පජාතන්තවාදය, 
තුන්ෙවනි කාර්යය ජාතික එක්සත්කම. හතරෙවනි කාර්ය 
ජනතාවෙග් සුබ සාධනය. ෙම්වායින් ජාතික එක්සත්කමත්, ජාතික 
නිදහසත් යන ෙදකම එකට එකතු කර ෙගන සටන් කළ අය තමයි 
වාමාංශික අය;  සම සමාජ පක්ෂය සහ ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය. 
නමුත් ෙම් රෙට් එක්තරා අවධියක ෙද්ශපාලනය සම්පූර්ණෙයන්ම 
ෙදපැත්තකට තීරු ගැහුණා. ඒ තමයි ෙදමළ ජාතික වාදය හා 
සිංහල ජාතික වාදය. ෙම් ෙදක අතර, භාෂා පශ්නය ඔස්ෙසේ මුළු 
සමාජයම දවීකරණය වුණා. ඒ දවීකරණය තුළ වාමාංශික 
ව්යාපාරය ෙබොෙහොම දුෂ්කර තත්ත්වයකට මුහුණ දුන්නා. 
වාමාංශික ව්යාපාරයට එක පැත්තකින් ජාතික එක්සත්කම සඳහා 
ෙකොඩියත්, අෙනක් පැත්ෙතන් ජාතික නිදහස සඳහා ෙකොඩියත් 
එකට ගන්නට වුණා. නමුත් ඉන්දික ගුණවර්ධන සෙහෝදරයා එදා 
ලංකාවට ආපු ෙවලාෙව් අවසානෙය්දී ඔහුට මුහුණ ෙදන්නට 
වුෙණ් අධිරාජ්යවාදයත් එක්කලා අපට තිෙබන්නා වූ සටෙන්දී "අපි 
කුමන මාවතක් ගන්නවාද?" කියන කාරණයයි.  

එදා පිලිප් ගුණව ර්ධන මැතිතුමා ගිය මාවෙත්ම අඩිය තබන්න 
තමයි ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාටත්, අපටත් සිදු වුෙණ්. 
අධිරාජ්යවාදය සමඟ තිෙබන පතිවිෙරෝධය, පධාන පතිවිෙරෝධය 
හැටියට සලකමින් අපට මැද මාවත් බලෙව්ග සමඟ එකතු ෙවලා 
ගමන් කරන්න සිදු වුණා. ඒ මැද මාවත් බලෙව්ග සිංහල 
ජාතිකවාදයත් එක්ක ගමන් කරපු බලෙව්ග වුණත්, අෙනක් අතට 
ජාතික එක්සත්කම සඳහා සියලුම ජාතීන් එකතු කළ හැකි 
මාවතක් ෙසොයන්නට සිදු වී තිබුණත්, අපට ආසන්න වශෙයන්ම 
අධිරාජ්යවාදයත් එක්ක ගැෙටන පධාන බලෙව්ගවලට එකතු වී 
ගමන් කිරීමට අවශ්ය වීෙම් ෙහේතුව ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාටත් පිළිගන්න සිදු වීම නිසා තමයි ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයත් එක්ක වෙම් පක්ෂ එකතු වී ගමන් කරන මාවතක 
එතුමාත් ගමන් ක ෙළේ.  

මම දැන් මෙග් කථාව ඉවර කරන්නයි සූදානම් වන්ෙන්. අද 
අපි නැවතත් එවැනි කරුණකට, එවැනි අවස්ථාවකට මුහුණ දී 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා අපට ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් අත් 
දැකීම් පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. එක පැත්තකින් 
අධිරාජ්යවාදය උත්සාහ කරනවා, ෙම් රෙට් සුළු ජනවර්ග 
තමන්ෙග් අනුගාහකත්වෙය් තබා ගන්න. අධිරාජ්යවාදය මැදිහත් 
ෙවනවා, සුළු ජන කණ්ඩායම්වල ආරක්ෂකයා හැටියට කියා 
කරන්න. ඒ අතරම අධිරාජ්යවාදය උනන්දු ෙවනවා, ෙම් රෙට් අද 
තිෙබන ෙම් දක්ෂිණාංශික රජය ආරක්ෂා කරන්න. ඒ කාර්යයන්හි 
නිරත වන අධිරාජ්යවාදයත් එක්ක අපට තිෙබන ගැටුෙම්දී ගත යුතු 
කියා මාර්ගය පිළිබඳව ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා එදා 
අනුගමනය කළ වැ ඩ පිළිෙවළහි අත් දැකීම් අසුෙරන් අපට ඉෙගන 
ගන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  

1061 1062 



2016 සැප්තැම්බර්  23  

එතුමාෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය පිරිහීම නිසා ෙහෝ කුමන 
ෙහේතුවක් නිසා ෙහෝ එතුමාෙග් ජීවිත කාලෙයන් විශාල පංගුවක් 
අෙප් වාමාංශික ව්යාපාරයට එකතු කරන්න එතුමාට බැරි වුණා. 
පූර්ණ කාලීනෙයක් හැටියට ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයට එකතු වුණු 
එතුමා ෙලොකු පියවරක්, තීන්දුවක් ගත්තා. පූර්ණ කාලීනෙයක් වන 
විට ඒෙක් තිෙබන සීමා ෙමොනවාද කියලා එතුමා දැන ෙගන සිටියා. 
එතුමා ඒ කැප කිරීම් කළ අතර, එතුමාෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය 
පිරිහීම නිසා -ෙවනත් කරුණු කාරණා කුමක් වුණත්- එතුමාෙග් 
ජීවිතෙය් වැඩි කාලයක පෙයෝජනය ෙම් රටට ලබා ෙදන්න බැරි 
වුණා. ඒ නිසා ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා කළ ෙමෙහවර 
පිළිබඳව ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙමෙනහි කරමින්, එතුමාෙග් අභාවය 
ෙවනුෙවන් එතුමාෙග් බිරිඳ වන ෛවද්ය පද්මිණී ගුණවර්ධන 
මහත්මියටත්, පුතුන් ෙදපළටත් අපෙග් සංෙව්ගය පළ කරමින්, මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී නිහඬ ෙවනවා.  

 
[2.46p.m.] 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் 
வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
Hon. Speaker, I had the privilege of being in the same 

Cabinet of President Chandrika Bandaranaike 
Kumaratunga where the late Hon. Indika Gunawardena 
too was a member. Before I became the Leader of the Sri 
Lanka Muslim Congress, the late Hon. Indika 
Gunawardena served in the same Cabinet under President 
Kumaratunga along with my late Leader, the Hon. 
M.H.M. Ashraff.   

To me, the Hon. Indika Gunawardena coming from a 
dynastic family exuded the important qualities of not only 
a matured politician but also a very humane person and a 
person with a sense of humility. His humaneness and 
humility is a matter that everybody agrees upon. But for 
someone who had foregone his job and the profession for 
the sake of the Party, for the ideology to which he had 
taken to, it is an extraordinary trait.  

His involvement with the Communist Party of Sri 
Lanka since 1970s resulted in him entering the Provincial 
Council only in 1993. Along with the former President 
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, he entered the 
Western Provincial Council and along with her, when she 
led the then People’s Alliance to victory over the United 
National Party, after a long rule of repression as they said, 
there began his Parliamentary career. Within that short 
career, he held several portfolios. I must very gratefully 
acknowledge the assistance he gave my late Leader, the 
Hon. M.H.M. Ashraff, to implement the drinking water 
scheme for the coastal areas of the Ampara District, 
which was begun by him as the then Cabinet Minister in 
charge of Urban Development, Housing and Construction.  

In a Condolence Motion, sometimes, it may not be 
correct to digress and talk about or criticize the ideologies 

to which Members committed themselves. There was a 
minor battle a while ago over a comment made by the 
Hon. (Dr.) Sarath Amunugama about the ideology of 
certain Members of Parliament and the political path they 
have chosen, which was frowned upon by the Hon. 
Vasudeva Nanayakkara. True enough but the fact is that 
left of centre politics in this country has had its own 
challenges when it came to standing up for the rights of 
minorities in this country.  We have had a galaxy of 
leaders who had led the Left movement in the pre-
independence and post-independence history of his 
country and who had steadfastly stood for justice, 
equality and autonomy of the minority communities in 
this country.   

The late Hon. Indika Gunawardena was someone who, 
in this House and outside, steadfastly supported his 
Party’s ideology in taking forward the efforts to grant 
more power to the regions in this country.  After the Indo-
Lanka Accord, when the Thirteenth Amendment was 
introduced and the Provincial Council elections were 
called upon, the Communist Party and all the left of 
centre parties came together under the banner of United 
Socialist Alliance to contest the Provincial Council 
election held in 1988.  When the Sri Lanka Freedom 
Party boycotted the elections, they became the official 
Opposition. The Party my late leader led - the Sri Lanka 
Muslim Congress - became the Opposition in the 
temporarily-merged North-Eastern Provincial Council.  

There were many battles, both in this House as well as 
in the Provincial Councils, to try and convince the then 
UNP administration, which had by then become 
somewhat arrogant and inflexible when it came to 
devolving power in the provinces in which they were not 
ruling and we had several incidents where matters went to 
courts to find resolutions to the problems. Therefore, this 
issue of devolution of power and the left of centre parties 
and their commitment and midway through we also found 
the radicalization of youth, who also professed the same 
Marxist ideology, which unfortunately got mixed up 
sometimes with the nationalist ideology. Some critics 
would have even called them somewhat “racists” in their 
attitude. But then people of late Hon. Indika 
Gunawardena’s caliber were there to steadfastly stand up 
and speak up for greater justice for minorities in this 
country.  

The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama referred to the 
three dynastic families and the manner in which they had 
committed themselves to public service without any 
allegation of corruption, which I would wholeheartedly 
endorse. I had the good fortune of associating with all his 
siblings, including the Hon. Dinesh Gunawardena, 
Prasanna Gunawardena, the former Mayor of Colombo 
and my former Colleague in this Chamber, the Hon. 
Geetanjana Gunawardena. It is only their sister Lakmali 
with whom I have not had much acquaintance, but all of 
them, whatever ideology they professed, have brought 
honour and esteem to whatever the office they held.  
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Therefore, it has always been a pleasure of knowing 
them and when it comes to Indika, I must once again say 
that he was a rare human being. With such humility and 
with very forthright views, he was committed to his 
ideology and lived a simple life throughout and had been 
a wonderful example for anyone who would take to pubic 
life.  

Therefore, it is with a heavy heart that we associate 
ourselves in this Vote of Condolence and I would extend 
my condolence to his dear wife, Dr. Padmini 
Gunawardena and his two sons as well as his siblings, 
who are present today both in this Chamber and in the 
Gallery. 

I thank you. 
 
[අ.භා. 2.57] 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද අපි රැස්ව සිටින්ෙන්, ශී ලංකාෙව් 

බිහි වුණු විශිෂ්ට සටන්කාමී නායකයකු සිහිපත් කරමින් එතුමාෙග් 
අභාවය ගැන අෙප් ෙශෝකය එක් කරන්නයි. ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා තමන්ෙග් වාර්තා ෙගොන්නට පළමු වාර්තාව තබන්ෙන් 
ලංකා ඉතිහාසෙය් බිහි වුණු ළා බාලතම සිරකරුවකු විධියටයි. 
අෙප් ශී ලංකා නිදහස් අරගළෙය් දැවැන්ත ෙසේවයක් කිරීම 
ෙවනුෙවන් බිතාන්ය ආණ්ඩුව ෙදන තෑග්ගක් විධියට පිලිප් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාත්, -ඉන්දික ගුණවර්ධන මහතාෙග් පියා - 
කුසුමා ගුණවර්ධන මැතිනියත් -ආදරණීය මෑණියන්- අත් අඩංගුවට 
ගැනීමට සුදු අධිරාජ්යවාදින් නිෙයෝග කරනවා. ෙම් වන විට 
ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා මාස කිහිපයක් වයසැති ළදරුෙවක්. 
අම්මායි, තාත්තායි සැඟ වී සිටින සමෙය් තමයි ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා උපත ලබන්ෙන්. ෙම් පුංචි දරුවායි, අම්මායි, තාත්තායි 
ඉන්දියාෙව් සිටින අතෙර් තමයි ඔවුන් ෙපොලිස් අත් අඩංගුවට පත් 
වන්ෙන්. ෙම් පුංචි දරුවා තමන්ෙග් ආච්චි-සීයා, නැන්දලා-මාමාලා 
කවුරුන්වත් හඳුනන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙම් පුංචි දරුවාටත් සිද්ධ 
වනවා, තමන්ෙග් අම්මායි, තාත්තායි එක්ක සිරගත වන්න. 
වසරකට ආසන්න කාලයක් සිරගත ෙවලා ඉන්න ෙකොට තැෙළන, 
පෑෙගන, ෙපොඩි වන පුංචි ජනතාවෙග් දුක ෙම් පුංචි දරුවාෙග් 
ෙසල්ලම් ෙලෝකයට එකතු වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අම්මා, තාත්තා 
ෙම් අසාධාරණ ෙලෝකයට එෙරහිව කරන මහා අරගළය ෙම් පුංචි 
දරුවා දකිනවා. ෙම් සියල්ල ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් 
වාමාංශික ෙද්ශපාලන නැඹුරුවට අනිවාර්යෙයන්ම ෙහේතු වන්න 
ඇති.  

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා තමන්ෙග් ෙද්ශපාලනය සඳහා 
ෙතෝරා ගන්ෙන් ශී ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයයි. පාසල් 
ශිෂ්යයකු විධියට මා මෙග් ෙද්ශපාලනය ආරම්භ කරන්ෙන් ලංකා 
ජාතික ශිෂ්ය සංගමෙයන්. ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් 
ෙත්රීම වුෙණ්ත් ශී ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයයි. එතුමා 
වාමාංශික ෙද්ශපාලනෙය්දී කළ කාර්ය භාරය ගැන ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න වාමාංශික නායකයන් සිහිපත් කළ නිසා 
ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා තුළ සිටි පරිසරෙව්දියා ගැන, ඉන්දික 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා තුළ සිටි මානව හිතවාදියා ගැන කථා 
කරන්න මා කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙබොෙහෝ ෙද්ශපාලකයන් මහජන 
ෙසේවය සිදු කරන්ෙන් මනාප එකතු කරන්නයි; මහ ජනතාවෙග් 

පශ්න කථා කරන්ෙන් මනාප එකතු කරන්නයි. නමුත් ඉන්දික 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා එෙහම කෙළේ නැහැ. අසනීප තත්ත්වය නිසා 
කියාකාරි ෙද්ශපාලනෙයන් ඈත් වුණත්, මහ ජනතාවට ෙසේවය 
කිරීම එතුමා නතර කෙළේ නැහැ. 2007 වසෙර් මම මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිෙය් සභාපතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරද්දී එතුමා මා හමු 
ෙවන්න ඇවිත්, "කැලණිය මිටියාවෙත් කැලණි ග ෙඟ් ඉවුරු කඩා 
හැෙළමින් පවතිනවා. ෙමයට අපි වහාම පියවරක් ගත යුතුයි" 
කියලා මට ෙයෝජනා කළා. එතුමා මට ආරාධනා කළා, ඇවිල්ලා 
ෙමය ඇස් ෙදෙකන්ම බලන්න කියලා. එතුමා කිව්ව පරිදි මා එය 
බලන්න ගිහින්, පවිත ගංගා ව්යාපෘතිෙයන් අරමුදල් ෙවන් කළා. 
එතුමා පධාන අමුත්තා කර ෙගන අපි ඉවුරු සංරක්ෂණ වැඩ 
පිළිෙවළක් පටන් ගත්තා. එතුමා තමන්ෙග් අසනීප තත්ත්වයන් 
පැත්තක තබා, තමන්ෙග් පෙද්ශෙය් ජනතාව මුහුණ දී තිබුණ 
පරිසර පශ්නයට උත්තර ෙසොයන්න කියාකාරිව මැදිහත් වුණා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මා බසන්ාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම 
ඇමතිවරයා වශෙයන් ඉන්න ෙකොට අවිස්සාෙව්ල්ල ආසනෙය් 
පශ්න කථා කරන්න ෙගොවීන් හමු ෙවන්න යද්දී ඉන්දික 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා අසනීප තත්ත්වෙයන් සිටියත්, ෙගොවි 
ජනතාව එක්ක ඇවිත්, පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් පශ්න ඉදිරිපත් කළ 
බව මට මතකයි.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමාෙග් සෙහෝදරයකු වන පසන්න 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ගැනත් මතක් කරන්න ඕනෑ. එතුමා ඉතා 
අපහසුෙවන් සැරයටියකින් පැමිණ පෙද්ශෙය් ෙගොවි ජනතාවෙග් 
පශ්න ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු කළා. එතුමන්ලා පරිසරයට 
ආදරය කෙළේ, මිනිසුන්ට ආදරය ක ෙළේ හුෙදක් ෙද්ශපාලනය 
ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි; මනාප එකතු කරන්න ෙනොෙවයි. 
ෙද්ශපාලනෙය්දී මනාප උපයනවාට වඩා ජනතාවට ෙසේවය කර 
සතුට උපයා ගැනීම ජීවිතෙය් සැදෑ සමය තෘප්තිමත්ව ගත කරන්න 
වටිනවාය කියන කාරණය එතුමන්ලා අවෙබෝධ කර ෙගන සිටියා. 
එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටිෙය් වසර 7ක් වැනි ෙකටි කාලයක් 
වුණත්, ඒ ෙකටි කාලය තුළදී එතුමා අවිස්සාෙව්ල්ල ජනතාවට, 
කඩුෙවල ජනතාවට, සමස්තයක් හැටියට ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් 
ජනතාවට විශාල ෙසේවයක් ඉටු කළා. ඒ නිසා තමයි එතුමා 
අභාවපාප්ත වුණාට පස්ෙසේ එතුමාෙග් මළ ෙගදරට පැමිණි 
ජනතාව, "අපට වතුර දුන්ෙන් ඉන්දික මහත්තයා. අපට රක්ෂාවක් 
දුන්ෙන් ඉන්දික මහත්තයා. අද අපි කාලා ඇඳලා ඉන්ෙන් ඉන්දික 
මහත්මයා නිසා"යි කියලා ඇඬූ කඳුළින් අපත් එක්ක පැවසුෙව්. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
අධිරාජ්ය විෙරෝධී සටන්කාමිෙයක්. අද එතුමා සිටියා නම් අසනීප 
තත්ත්වය පැත්තකින් තියලා ෙම් රෙට් සිදු වන ෙද්වල් ගැන ඉතාම 
කනස්සල්ෙලන්  බලාවි; ඇෙමරිකානු අධිරාජ්යවාදෙය් ගහණයට 
අෙප් ආදරණීය මව්බිම ලක් ෙවන ආකාරය ගැන කනස්සල්ෙලන් 
බලාවි; ඉන්දියානු ව්යාප්තවාදයට අෙප් මව්බිම ෙගොදුරු වන 
ආකාරය ගැන කනස්සල්ෙලන් බලාවි; කනස්සල්ෙලන් බලලා, 
සුසුමක් ෙහළලා නිහඬ ෙවනවා ෙවනුවට, තමන්ෙග් අසනීප 
තත්ත්වය පැත්තකින් තියලා ෙම් මව්බිෙම් නිදහස් අරගළයට 
කියාකාරීව අපිත් එක්ක එකතු ෙව්වි. ගරු කථානායකතුමනි, 
වාසනාවට එතුමාෙග් ආදරණීය ෙසොයුරු ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා අද අපිට ඒ අරගළයට නායකත්වය ෙදනවා.  

ගීතාංජන ගුණවර්ධන මැතිතුමා එතුමාෙග් තවත් 
සෙහෝදරෙයක්.  එතුමා අද අෙප් ෙම් අරගළය තුළ නිහඬ ෙසේවයක් 
කරනවා. ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් ෙද්ශපාලන පක්ෂය 
වුෙණ් ශී ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයයි. එම පක්ෂයත් ෙම් 
අරගළෙය්දී කියාකාරීව අපිත් එක්ක ඉන්නවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, සාමාන්යෙයන් ෙමවැනි ෙශෝක පකාශ 
ෙයෝජනාවකදී අෙප් සම්පදාය තමයි ඒ මිය ගිය සටන් සගයාට 
නිවන් සුව අත්ෙව්වා! කියා පාර්ථනා කිරීම. නමුත් ඒ සම්පදායට 
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[ගරු රවුෆ් හකීම්  මහතා] 
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අනුකූලව කථාව අවසන් කරන්න මෙග් හිත ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. 
එතුමා වැනි සටන්කාමීන් වැඩි වැඩිෙයන් ඕනෑ කරන සමයකයි 
එතුමා අෙපන් සමු ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙනොනිමි වූ අධිරාජ්ය 
විෙරෝධී අරගළය ජයගහණෙයන් ෙකළවර කරන්නට ඉන්දික 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා යළි අප අතර ඉපෙද්වා! කියා පාර්ථනා 
කරමින් අෙප් ෙශෝකය පවුෙල් සැමට ෙයොමු කරමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. ෙතරුවන් සරණයි! 

 
[අ.භා. 3.04] 
 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා (නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා) 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால - பிரதிச் சபாநாயகர்) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala -Deputy Speaker) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙකොළඹ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 

කරමින් ෙද්ශපාලනෙය් නියැලී සිටි ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ෙගනා ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් වචන ස්වල්පයක් එක් කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම 
ගැන මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමවැනි අවස්ථාවක ඒ 
සඳහා වචන ස්වල්පයක් එක් කරන්න ලැබීම මා වැදගත් ෙකොට 
සලකනවා.  

එතුමා  ෙද්ශපාලනඥයකු වශෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටි 
යුගෙය් මා ෙනොසිටියත්, මට එතුමා එක්ක වැඩ කරන්න, එතුමාව 
දැන හැඳින ගන්න අවස්ථා කිහිපයක් ලැබුණා. එතුමා නිෙයෝජනය 
කළ පක්ෂය ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙනොවුණත් ෙම් අවස්ථාෙව් 
එතුමාව සිහිපත් කරමින් එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන්, ෙකොළඹ 
දිස්තික්කය ෙවනුෙවන් ශී ලකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන 
අපෙග් ෙශෝකය පකාශ කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් 
අභාවය ෙවනුෙවන්, ෙකොළඹ දිස්තික්කය ෙවනුෙවන් එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් ෙශෝකයත් ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ 
කරන්න කැමැතියි.  

එතුමා ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් නායකයකු හැටියටත් වාම 
ෙද්ශපාලනෙය් නායකයකු හැටියටත් ෙකොළඹ දිසාවට විශාල 
ෙසේවාවක් කළ ෙකෙනක්. ඒ සියල්ලටම වඩා ෙම් රෙට් අඩු 
ආදායම් ඇති  දුගී දුප්පත් ජනතාව ෙවනුෙවන් එතුමා කළ ෙසේවය 
මට මතක් ෙවනවා. "පැල්පත්වාසීන්" කියා නම් කළ ෙකොළඹ 
නගරෙය් ඉන්න 60,000කට වැඩි ජනතාව පිළිබඳව අධ්යයනය 
කරමින් ඒ අය නැවත පදිංචි කරවීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් මුලින්ම 
ආරම්භ කෙළේ අෙප් හිටපු අමාත්ය ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමායි. 
ඒ සඳහා සැලැස්මක් හදලා "සහස්පුර" කියන ෙගොඩනැඟිල්ල 
හදන්න සංකල්පය හැදුෙව් එතුමායි. ඒ අය සිටින නිවාසවල 
තිබුෙණ් ඉතාම අඩු පහසුකම්. තමන්ටම කියලා වතුර ටිකක් ගන්න 
තැනක් නැතිව ෙපොදු පයිප්පෙයන් වතුර බීපු, ෙපොදු වැසිකිළිවලට 
ගිය ඒ දුගී ජනතාව ෙවනුෙවන් මහල් නිවාස සංකීර්ණ හදලා ඒ අය 
නැවත පදිංචි කරවන්නටත්, තාවකාලික පදනමින් ඒ අය ඒ 
තැන්වලින් ඉවත් කරන්නටත් ඉතාම පැහැදිලි වැඩසටහනක් 
ඉදිරිපත් කළ නායකෙයක් හැටියට තමයි අපට එතුමාව මතක් 
වන්ෙන්. නැති බැරිකම; දුප්පත්කම; දිළිඳුකම තුරන් කරන්න 
අවශ්යයි කියන අවංක ෙච්තනාව ඇතිව ඒ ජනතාවට තමන්ටම 
කියා නිවාස ලබා දීෙම් වැඩසටහනට නායකත්වය දුන්න, එම 
සැලැස්ම ෙකොළඹ නගරය තුළ කියාත්මක කළ නායකයා එතුමායි. 

ෙබොරැල්ල වනාතමුල්ල පෙද්ශෙය් "සහස්පුර" කියන නිවාස 
සංකීර්ණය ඉදි කිරීෙම් සංකල්පය කියාත්මක කෙළේ එතුමායි. ඒ හා 
සමගාමී වැඩසටහනක් කියාත්මක කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
පිළිබඳව අදටත් අපට හිතන්න බැහැ. සියලු දුගී දුප්පත් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් වාෙග්ම නිවාස හිමි වුණු, නිවාස ලබා ගන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන අය ෙවනුෙවනුත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
එතුමාව මතක් කරනවා. එතුමා ගැන ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී කියැවුණා. ඒ නිසා නැවත මා ඒ කාරණා පිළිබඳව 
සිහිපත් කරන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 

එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් එතුමාෙග් දයාබර භාර්යාව වන 
පද්මිණී ගුණවර්ධන මහත්මියටත්, දියත් ගාමින්ද ගුණවර්ධන සහ 
යසිත් චතුර ගුණවර්ධන කියන පුතණුවන් ෙදෙදනාටත් අපෙග් 
ෙශෝකය පුද කර සිටිනවා.  

ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් සෙහෝදරයන් වන ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපත් එක්ක සිටින දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාත්, හිටපු අමාත්ය අපෙග් හිතවත් ගීතාංජන ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාත්, ෙකොළඹ නගරෙය් නගරාධිපති වශෙයන් හිටපු අප 
හිතවත් පසන්න ගුණවර්ධන මැතිතුමාත්, එතුමාෙග් දයාබර 
සෙහෝදරිය වන ලක්මාලි ගුණවර්ධන මැතිනියත් මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කරනවා. ඒ සියලු ෙදනා ඇතුළු ෙම් පවුෙලන් 
ෙම් රෙට් සමාජ පරිවර්තනයට විශාල ෙසේවාවක් සිදු වුණා. ඔවුන්ට 
ෙම් ආභාසය ලැබුෙණ් දයාබර ෙදමව්පියන් වන පිලිප් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාෙගන් සහ එම මැතිනියෙගන් බව අප හැෙමෝම දන්නවා.  

ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා 1993 පැවති බස්නාහිර පළාත් 
සභා මැතිවරණෙයන් ජයෙගන ෙකොළඹ දිසාෙව් පළාත් සභා 
මන්තීවරෙයකු ෙලසත්, 1994 වර්ෂෙය් පැවති මහ මැතිවරණෙයන් 
ජයෙගන පාර්ලිෙම්න්තුවටත් පත් වුණා. එතුමා  අවංකව, ජනතා 
ෙසේවය සඳහා වැඩ කළා. අපෙග් හිතවත් මානව හිතවාදී ඉන්දික 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාව අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කරන්ෙන්, 
එය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වගකීමක් සහ යුතුකමක් හැටියට 
සලකායි. මට අවස්ථා කිහිපයකදීම ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාව මුණ ගැෙහන්න ලැබුණා. ඉතාම  පාෙයෝගිකව, පැහැදිලි 
අදහසක්,  අරමුණක් ඇතිව යමක් විගහ කරන්න පුළුවන්, ඒ 
ෙවනුෙවන් කථා කරන්න පුළුවන් අවෙබෝධයක් එතුමාට තිබුණා. 
ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් යම්කිසි ෙදයකට ඇහුම් කන් දීලා, 
සමාජෙය් අවශ්යතාව හඳුනාෙගන, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයනුත්, රජෙය් ෙසේවකයනුත්, ගාමීය ජනතාවත් අතර 
සම්පූර්ණ සංකලනයක් ඇති කිරීම සඳහා වැඩ කටයුතු කිරීෙම් 
හැකියාව තිබුණු නායකෙයක් තමයි, ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා. අෙප් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානයත්, ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් වාම ෙද්ශපාලනයත් එක්ක 
වැඩ කරපු කල්යාණ මිතෙයක්, හිතවෙතක් හැටියට එතුමාව 
හඳුන්වන්න පුළුවන්.  

සමාජ පරිවර්තනයක් කරලා දියුණු රටක් සඳහා සිහින මවපු, 
අහිංසක ජනතාව ගැන හැම දාම අවංකව සිතපු එතුමා ගම් 
මට්ටමින්, බිම් මට්ටමින් වා  ෙග්ම වතුකරෙය් ජනතාව 
ෙවනුෙවනුත් වැඩ කටයුතු කළා. ඉස්ලාම් ෙහෝ ෙව්වා හින්දු 
භක්තිකයන් ෙහෝ ෙව්වා  ඕනෑම ජාතියක් සමඟ එතුමා කටයුතු 
කළා. අවිස්සාෙව්ල්ල පෙද්ශෙය් වතු කිහිපයක් තිෙබනවා. එම 
පෙද්ශෙය් දහසකුත් ෙදමළ ජනතාව ඉන්නවා; මුස්ලිම් ජනතාවත් 
ඉන්නවා. මිශ ජාතීන් ජීවත් වුණු එම පෙද්ශය තුළ එතුමා හුඟක් 
වැඩ කටයුතු කළා. ජාතිවාදයකින් ෙතොරව සියලු ෙදනාටම එක 
විධියට සලකමින්, හැෙමෝෙග්ම පශ්නවලට ඇහුම් කන් ෙදමින්, 
ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් නායකත්වය දීපු නායකෙයක් හැටියට මා 
නැවත නැවතත් එතුමාව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. 
එතුමාෙග් පවුෙල් අය ට අපෙග් කනගාටුව පකාශ කරන අතර, 
එතුමාට නිවන් සුව ලැෙබ්වා! කියා පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ 
වනවා. 

 
[අ.භා. 3.11] 

 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ෙබොරළුෙගොඩ සිංහයා" නමින් 

විරුදාවලිය ලත් පිලිප්  ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් අභාවය 
පිළිබඳවත්, ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් මෑණියන් වන 
කුසුම්සිරි ගුණවර්ධන මැතිනියෙග් සහ ෙරොබට් ගුණවර්ධන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මැතිතුමාෙග් අභාවයන් පිළිබඳවත් පාර්ලිෙම්න්තුව මීට ෙපර 
අවස්ථා කීපයකදී ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. අද දවස 
ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය 
පළකිරීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් වන දවසයි. ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම 
අභාවයන් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙශෝක පකාශ කළ සෑම 
අවස්ථාවකටම ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කළ 
රාජපක්ෂවරෙයකුත් සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අභාවපාප්ත 
ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව ෙශෝකය පකාශ 
කරන අද,  මට ඒ අවස්ථාව ලැබුණා, අෙප් ෙශෝකය පකාශ 
කරන්න. 

විෙශේෂෙයන්ම ගුණවර්ධන පවුල 1920 දශකෙය් අග 
භාගෙය්දීත්, 1930 දශකෙය් මුල් භාගෙය්දීත් එදා අෙප් රෙට් තිබුණු 
ඉංගීසි පාලනයට විරුද්ධව, එදා තිබුණු ඒ පීඩනයට විරුද්ධව, ෙම් 
රටට නිදහස ලබා ගැනීම සඳහා මූලිකව කටයුතු කළ පවුලක්. 
එවැනි පවුලක නායකෙයකුෙග් පුෙතකු ගැන තමයි අද අපි කථා 
කරන්ෙන්. 

එදා තිබුණු ෙද්ශපාලන වාතාවරණය තුළ ඉංගීසි පාලනයට 
විරුද්ධව කථා කිරීම ඉතාම අපහසු කාර්යයක්. ඒ වාෙග්ම තමයි 
එදා ජනතාවට තිබුණු පීඩනයත්. ඒ හැම අවස්ථාවකදීම ඒවාට 
විරුද්ධව නායකත්වයක් අරෙගන කටයුතු කළ පවුලක් තමයි 
ගුණවර්ධන පවුල. 

ලංකා සමසමාජ පක්ෂෙය් - වාමාංශික ව්යාපාරෙය් - 
නිර්මාතෘවරයා සිටිෙය්ත් ගුණවර්ධන පවුෙල්යි. පිලිප් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා, ඒ වාෙග්ම එන්.එම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමා, ෙලස්ලි 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා මැතිතුමා වැනි 
වාමාංශික ව්යාපාරය තුළ සිටි නායකයන්, වාමාංශික ව්යාපාරය 
හරහා රටටත්, ජනතාවටත් ෙසේවය කළ ආකාරය වර්තමාන 
ෙද්ශපාලනඥයන් වන අපටත් ෙලොකු ආදර්ශයක්. ඒ අය රට 
ෙවනුෙවන් කටයුතු කර හිරබත් කාපු අය. 

1940දී පමණ වාමාංශික ව්යාපාරෙය් ෙයදුණු සියලු ෙදනාම 
අත් අඩංගුවට ගන්න එදා ඉංගීසි ආණ්ඩුව නිෙයෝග කළා. මට 
මතකයි, අපි අහලා තිෙබනවා, ෙම් සියලු ෙදනාම වැලිකඩ 
බන්ධනාගාරෙයන් පැනලා ගිහිල්ලා සැඟවිලා සිටිෙය් 
ගිරුවාපත්තුෙව්.  වීරකැටිෙය් ෙකොන්දගල කියන නිවෙසේත්, 
මැදමුලන අෙප් නිවෙසේත් ඒ විධියට කාලයක් සැඟවී සිටියා. 
එතැනින් තමයි ඉන්දියාවට පැනලා ගිෙය්. ඒ නායකයන් 
ඉන්දියාෙව් ඉන්න කාලෙය් තමයි ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
උත්පත්තිය ලැබුෙව්. ඒ නිසා තමයි ''ඉන්දික'' කියන නමත් 
එතුමාට ලැබුෙණ්. ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් පියාෙග්, 
බාප්පලාෙග් අඩිපාෙර් යමින් වාමාංශික ව්යාපාරය ඉදිරියටම 
ෙගනගියා. එතුමා ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් ෙහොඳ කියාකාරී 
සාමාජිකෙයක්. ඒ වාෙග්ම අවංකව, කැපවීෙමන් කටයුතු කළ 
ෙකෙනක්. ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් වෘත්තීය සමිතිවලත්, තරුණ 
සංවිධානෙය්ත් එතුමා කියාකාරීව කටයුතු කළා. ෙකොමියුනිස්ට් 
පක්ෂෙය් පතිපත්ති රැකගනිමින් එතුමාෙග් අවසානය දක්වාම 
එතුමා ඒ කටයුත්ත කළා.  

1993දී එතුමා බස්නාහිර පළාත් සභාවට ෙත්රී පත්වුණා. ඉන් 
පසු 1994 සිට 2001 දක්වා පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළා. 
එතුමා අමාත්යධුර රාශියක් දරලා තිෙබනවා.  පිලිප් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා අමාත්යධුර දරලා තිෙබනවා. ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා අමාත්යධුරයක් දරලා තිෙබනවා. එතුමාෙග් සෙහෝදරයා 
වන දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් අමාත්යධුර දරලා තිබෙනවා. 
ගීතාංජන ගුණවර්ධන මැතිතුමා නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයකු 
හැටියටත්, අමාත්යවරයකු හැටියටත්, නිෙයෝජ්ය 

කථානායකවරයකු හැටියටත් ෙම් සභාව නිෙයෝජනය කර 
තිෙබනවා. ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙමොනම 
ආකාරයකින්වත් එතුමාෙග් දැක්ම, දර්ශනය, පතිපත්තිය ෙවනස් 
කෙළේ නැහැ. ඒ පතිපත්තිෙය් ඉඳෙගන රට ෙවනුෙවන්  තනතුරු 
දරමින් ෙසේවයක් කළා.   

අද පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් නායකවරයා හැටියට, පිලිප් 
ගුණවර්ධන මහත්මයා ආරම්භ කළ වාමාංශික ව්යාපාරෙය් වැඩ 
පිළිෙවළ ඊට වඩා මධ්යස්ථව කර ෙගන යෑම  ගැන අපි ආඩම්බර 
ෙවනවා. ඒ පවුෙල් සියලුෙදනාෙගන්ම ෙම් රටට විශාල ෙසේවාවක් 
සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා ඇතුළු ෙබොෙහෝ අය පකාශ කළා, 
ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා අමාත්ය ධුරය දරපු කාලෙය් ෙමොන 
තරම් නම්යශීලිව රෙට් පශ්න, ජනතාවෙග් පශ්න ෙත්රුම් අරෙගන 
කටයුතු කළාද කියලා. ඒ පවුෙල් සියලුෙදනාම ජනතාව 
ෙවනුෙවන්, ජනතාවෙග් හඬට ඇහුම් කන් දීපු අය.  

පසන්න ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙකොළඹ මහනගර සභාෙව් 
නගරාධිපති ධුරය දැරුවා මට මතකයි. එතුමාත් එතුමාෙග් 
අංශෙයන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා. නිවාස හා නාගරික 
සංවර්ධන අමාත්යවරයා හැටියට ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
ෙකොළඹ විතරක් ෙනොෙවයි, ලංකාව පුරාම කටයුතු කළා. පසුව, 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් නාගරික සංවර්ධන ඇමතිතුමා 
හැටියට කටයුතු කළා.  පසන්න ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඒ 
අවස්ථාවල ඒ අමාත්යාංශවල කටයුතු කරන්න එතුමන්ලාට විශාල 
හයියක්, ශක්තියක් දුන්නා.  පීටර් ෙක්නමන් මැතිතුමා නිවාස 
ඇමතිවරයා හැටියට ෙම් රටට යම් ෙසේවාවක් කළා. ඒ ෙසේවාව 
තවත් ඉදිරියට ෙගන යන්න ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාට 
පුළුවන්කම ලැබුණා.  

ගිරුවාපත්තුෙව් ජනතාවත්, ගුණවර්ධන පවුෙල් අයත් අතර 
ෙබොෙහොම කිට්ටු සම්බන්ධතාවක් තිෙබනවා. ඉන්දික ගුණවර්ධන, 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන, පසන්න ගුණවර්ධන, ගීතාංජන ගුණවර්ධන 
මැතිතුමන්ලාෙග් මෑණියන් වන කුසුමා ගුණවර්ධන මැතිනිය 
තංගල්ල පෙද්ශෙය් ෙකෙනක්. වාමාංශික ව්යාපාරය හරහා, 
සූරියමල් ව්යාපාරය හරහා ඒ අය තව තවත් කිට්ටු වුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම රාජපක්ෂවරුත් එදා ඉඳලා, -එක්දහස්නවසිය 
තිස්ගණන්වල ඉඳලා- ඩී.එම්. රාජපක්ෂ, ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ, ෙජෝර්ජ් 
රාජපක්ෂ, ලක්ෂ්මන් රාජපක්ෂ ෙම් හැම ෙකෙනක් එක්කම 
ෙබොෙහොම කිට්ටු සම්බන්ධයක් තිබුණා. ලක්ෂ්මන් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා නම් අවසානය දක්වාම පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් 
එක්කයි ෙද්ශපාලනෙය් නිරත ෙවලා හිටිෙය්.  

ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙගන් අෙප් රෙට් 
ෙද්ශපාලනයට, වාමාංශික ව්යාපාරයට සිදු වූ ෙසේවාවත්, ඒ 
වාෙග්ම,  මන්තීවරයකු හැටියට, අමාත්යවරයකු හැටියට සිදු වූ 
ෙසේවාවත් ෙම් ෙව්ලාෙව් අගය කරනවා.  

ෙමතුමා අසනීප ෙවලා හිටිය කාලෙය් ෙබොරලුෙගොඩ  නිවෙසේ 
තමයි හිටිෙය්. එතුමා බලන්න මමත් එක අවස්ථාවක ගියා. එතුමා 
හැම විටම කථා කෙළේ ෙලෙඩ් ගැන ෙනොෙවයි, රෙට් පශ්න ගැන; 
ජනතාවෙග් පශ්න ගැන. මම හිතන හැටියට ෙමවැනි අවංක අයට 
ජනතාවට වැඩි වැඩිෙයන් ෙසේවය කරන්න ලැෙබන අවස්ථාව 
අඩුයි. අද තිෙබන කමෙව්දය  අනුව එවැනි ෙද් ජනතාව ෙත්රුම් 
ගැනීමත් ෙබොෙහොම අඩුයි.  

ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 
එතුමාෙග් පියා -මාර්ෂල් ෙපෙර්රා මැතිතුමා-  බදුල්ෙල්. එතුමාත් 
වාමාංශික ව්යාපාරෙය් ෙකෙනක්. එතුමාත් ඉන්දික ගුණවර්ධන 
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[ගරු චමල් රාජපක්ෂ  මහතා] 
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මැතිතුමාට ෙබොෙහොම සමීප ෙකෙනක්. මම බදුල්ෙල් ඉන්න 
කාලෙය් මටත් අවස්ථාව ලැබුණා, ඒ ෙදෙගොල්ලන් එක්කම යම් 
යම් අවස්ථාවලට සම්බන්ධ ෙවන්න. අපට ෙම් වාෙග් ෙද්ශපාලන 
නායකයන් නැතිවීම විශාල පාඩුවක්.   

අවසාන වශෙයන්,  ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් දයාබර 
බිරිඳ වන විෙශේෂඥ ෛවද්ය පත්මිණී ගුණවර්ධන මැතිනියටත්, 
දරුවන් ෙදෙදනා ඇතුළු අෙනකුත් සෙහෝදර සෙහෝදරියන් සියලු 
ෙදනාටටම ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇතුළු 
රාජපක්ෂවරුන්ෙග් ෙශෝකය ෙම් අවස්ථාෙව් දී පුද කර සිටිනවා. 
අෙප් හිතවත් ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාට නිවන් සුව අත් 
ෙව්වා! යි  පාර්ථනය කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 
[අ.භා. 3.23] 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் 
இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්දික 

ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව ෙගනා ෙශෝක පකාශ 
ෙයෝජනාව සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන විට, ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් ෙද්ශපාලනෙය් විවිධ ඉසවු, විවිධ ලක්ෂණ අරෙගන 
තව ෙකෙනකුෙග් ෙද්ශපාලනයට පහර ගහන්නත්, සමහර අය 
තමන් අද ඉන්න තත්ත්වෙය් ඉන්ෙන් ඇයි කියලා පැහැදිලි 
කරන්නත් ෙම් ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව පාවිච්චි කළ බව මට 
දැණුනා. ඒ හරහා අපට ෙපෙනන්ෙන් ෙම් ගරු සභාෙව් පක්ෂ 
විපක්ෂ සියලු ෙදනා ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් මුළු 
ෙද්ශපාලන දර්ශනයම ෙනොවූණත්, යම් යම් ෙද්වල් අගය කරන 
බවයි. ෙම් පැත්ෙතන් ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා කියන විට 
අද යුගෙය් ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා හිටියා නම් ෙහොඳයි 
කියලා, අෙනක් පැත්ෙතන් විපක්ෂ නායක ගරු ආර්. සම්පන්දන් 
මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපතිකමටත් ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා හිටියා නම් ෙහොඳයි කිව්වා.  

ඊළඟට,  ගරු උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමාත් කිව්වා ඉන්දික 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා අද හිටියා නම් ෙහොඳයි කියලා. නමුත්  ෙම් 
තුන්ෙදනාෙග්ම ෙද්ශපාලන ධාරාවන් සහ දර්ශන ෙවනස් බව අපි 
දන්නවා. නමුත් ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් යම් ෙද්ශපාලන 
ලක්ෂණයක් ඒෙගොල්ලන්ෙග් ෙද්ශපාලනයට අනුව ෙහොඳයි කියලා 
ඒ තුන්ෙදනාම දැකලා තිෙබනවා. 

මම අද ෙද්ශපාලනෙය් ඉන්ෙන් 1988 පළාත් සභා 
මැතිවරණෙයන් ෙද්ශපාලනයට ආපු නිසායි. ඒ ෙවලාෙව් ජැක් 
ෙකොතලාවල මැතිතුමා ශී ලංකා මහජන පක්ෂෙය් සභාපතිතුමා 
හැටියට මෙග් පියා මාෂල් ෙපෙර්රා මැතිතුමාට තමයි මුලින්ම 
ආරාධනා කෙළේ,  එක්සත් සමාජවාදී ෙපරමුෙණන් පළාත් සභාවට 
තරග කරන්න කියලා. මෙග් පියා ඒ ෙවලාෙව් ඒක පතික්ෙෂේප කළ 
නිසා ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමාටයි, ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාටයි  භාර වුණා, බදුල්ලට ගිහින් මෙග් පියා හමු ෙවලා   
මාව ෙද්ශපාලනයට ෙයොමු කර වන්නට මෙග් පියාෙග් කැමැත්ත 
ගන්න. ඒ කාලෙය් මම නවක නීතිඥවරෙයක්.  ඒ ගමන යන්න 
ෙදන්නම සහභාගි ෙවන්න හිටියත් අවසානෙය් ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාට එන්න බැරි වුණා. ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා තමයි 
ගිෙය්. නමුත් ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා දුරකථනෙයන් මෙග් 
පියාට කථා කරලා කිව්වා, "මාෂල් සෙහෝදරයා ඔබතුමාට බැරි නම් 
පුතාව හරි ෙද්ශපාලනයට එවන්න. ෙම්ක ෙහොඳ ෙවලාවක්" 
කියලා. ඒ ෙවලාෙව් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් පක්ෂය ඒ පළාත් සභා මැතිවරණය 

වර්ජනය කළා. වර්තමාන මෙග් පක්ෂෙය් එදා නායිකාව වුෙණ් 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය. එතුමිය එදා පළාත් සභා කමයට 
විරුද්ධව ෙකොටුෙව් ෙබෝධිය ළඟ වාඩි වුණා. ඒ කාලෙය් පළාත් 
සභා මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණු අයට ආණ්ඩුෙවන් සහ ෙද්ශෙපේමී 
ජනතා ව්යාපාරය හරහාත් ෙදපැත්තකින් තුවක්කු පත්තු වුණා.    

මෙග් මව ෙගදර අඬන ෙකොට තමයි මම 1988දී පළාත් සභා 
මැතිවරණයට නාම ෙයෝජනා භාර දුන්ෙන්. එදාම තමයි විෙද්ශ 
ෙසේවා විභාගය pass ෙවලා interview  එකට එන්න කියලා විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වර්තමාන ෙල්කම් ඇසල වීරෙකෝන් 
මැතිතුමාටයි, මටයි ලියුම් ආෙව්. නමුත් මම ෙතෝරා ගත්ෙත් 
තානාපති ෙසේවය ෙනොෙවයි ෙද්ශපාලනය. ඒක ෙහොඳයි. ෙමොකද, 
මම තානාපති ෙසේවයට ගියා නම් ලංකාව ෙවනුෙවන් කීර්ති නාමය 
ආරක්ෂා කරන්නට බැරි ෙවන්න තිබුණා. ශී ලංකාෙව් 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය, එදා මෙග් පියා හමුෙවලා ඒ කරපු  ඉල්ලීම 
මත තමයි  මම ෙද්ශපාලනයට අවතීර්ණ වුෙණ්.  ඒ ෙවලාෙව් මම 
ෙද්ශපාලනයට එන්න ෙතෝරා ගත්ෙත් ශී ලංකා මහජන පක්ෂයයි.  

හැබැයි, ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාව මට හමුවුෙණ්, මා 
කැලණිය විශ්ව විද්යාලෙය් අන්තර් ශිෂ්ය බලමණ්ඩලෙය් 
සාමාජිකයකු හැටියට සිටි කාලෙය්දීයි. ඒ කාලෙය් ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් උපාලි ජයවීර සෙහෝදරයාත් එක්ක  අපි එතුමා හමු 
ෙවන්න යනවා. 

 "ඉන්දික සෙහෝදරයා" කියලායි අපි එතුමාට කියන්ෙන්. ඒ 
දවස්වල ෙකොළඹ ටවුන් ෙහෝල්  එෙක් තිබුණා, ජලබදු විෙරෝධී 
සංවිධානෙය් රැස්වීමක්. මුරුත්ෙතට්ටුෙව් ආනන්ද හාමුදුරුෙවෝ 
තමයි ඒ  රැස්වීෙම් මූලාසනය ගත්ෙත්.  එදා ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය 
ෙවනුෙවන් කථා කරන්නට හිටිෙය් ඉන්දික ගුණවර්ධන  මැතිතුමා. 
එදා අෙප්  ශිෂ්ය පශ්නය ගැන  කථා කරන්න  අවස්ථාවක් ඉල්ලා 
ෙගන අපි එහි ගියා. එවකට සිටි අධ්යාපන ඇමතිවරයා රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා. එතුමා එදා ෙගනාපු අධ්යාපන පනතට 
විරුද්ධව කථා කරන්න න්යාය පතෙය් අපට නිල වශෙයන් 
අවස්ථාවක් තිබුෙණ් නැහැ. අවස්ථාවක් ෙදන්න කියලා එතුමා 
හරහා අවසර ගන්නයි අපි ගිෙය්. එතුමා ඒ ෙවලාෙව් කිව්වා, "මම 
තමයි යන්න ඉන්ෙන්,  හැබැයි, අපි ෙවනුෙවන් එදාට යන්ෙන් 
නන්දා සිල්වා සෙහෝදරියයි. එම නිසා මම නන්දා සිල්වා 
සෙහෝදරියට කියන්නම්" කියලා. අවසානෙය් එම ජලබදු විෙරෝධී 
සංවිධානෙය් රැස්වීමට උපාලි ජයවීර සෙහෝදරායාත් එක්ක ගිහින් 
නිල ෙනොවන හැටියට ශිෂ්ය පශ්න  කථා කෙළේ මම. උපාලි ජයවීර 
සෙහෝදරයා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් හිටපු සෙහෝදරෙයක්. 
රැස්වීම ඉවර ෙවනෙකොට මාව අත් අඩංගුවට ගන්න ෙපොලීසිය 
ඇවිත් සිටියා. මම නන්දා සිල්වා මැතිනියත් එක්ක ගිහින් කාෙලෝ 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාට තිබුණු  ෙෆොක්සව්ැගන් රථ ෙය්  පිටුපස 
බිම හාන්සිෙවලා ගිහින් තමයි  යාන්තම් ෙපොලීසිෙයන් ෙබ්රිලා එදා 
එළියට ආෙව්. ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා නැවත වරක් මට 
හමුවුෙණ්  ෙමොනරාගලදීයි. මා ශිෂ්යයකු කාලෙය් මෙග් පියාත් 
එක්ක එතුමා ඉතාමත් කට්ටු සම්බන්ධතාවක් තිබුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමොනරාගල පැල්වත්ෙත් ඉඩම් සමාගම්වලට   
ෙදන සටෙන් ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා පුෙරෝගාමියකුව 
සිටියා. එතුමා ඒ දවස්වල  ෙමොනරාගල ගිහින් පදිංචි ෙවලා  සිටියා.  

මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවාට  පස්ෙසේ ඉන්දික ගුණවර්ධන  
මැතිතුමා මාත් එක්ක ඉතාම කිට්ටුෙවන් ආශය කළා. මාත්, 
නාලන්ද එල්ලාවල මැතිතුමාත් සමහර ෙවලාවට එතුමාෙග් 
කාර්යාලයට ගිහින්    පැය ගණන් ෙද්ශපාලනය  ඉෙගන ගත්තා.  
නාලන්ද එල්ලාවල මැතිතුමා  ෙම් ගරු සභාෙව් ෙම් පැත්ෙත් 
ඉඳෙගන  කථාවක් කරද්දී  කිව්වා, " අපි සිංහල භාෂාෙවන්            
'ශී ලංකා මාතා' ගීය ගයනෙකොට, ෙදමළ ජනතාවත් ඒ විධියට 
ෙදමළ භාෂාෙවන් ජාතික ගීය ගයන දිනය කවදාද කියන එක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මෙග් සිහිනයක්" කියලා.  ඒක අහෙගන හිටපු ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා අපට කාමරයට එන්න  කියලා  නාලන්දට කිව්වා, "ඔයා  
සැබැවින්ම නන්දෙග් පුතා"යි කියලා. "නන්දෙග පාර්ථනාව  
තිබුෙණ්ත් ඕකම තමයි"  කියලා කිව්වා.  

වරක් පාර්ලිෙම්න්තු සංචාරයක් තිබුණා. ඒ සංචාරෙය්දී 
ජර්මනියට යන්න නායකත්වය දුන්ෙන් ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා. මමයි, නාලන්දයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙහන්රි 
ජයමහ මහත්මයායි, ෙද්වරාජ් මහත්මයායි අපි පස් ෙදනා  තමයි 
ගිෙය්. ෙහන්රි ජයමහ මහත්මයායි, ෙද්වරාජ් මහත්මයායි ටිකක් 
වයසක තලත්තෑනි අය. මායි, නාලන්දයි එදා ෙබොෙහොම 
තරුණෙයෝ. ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා ජර්මනිය ගැන ටිකක්  
දන්නවා. ඒ සංචාරෙය්දී නිදහස් ෙවලාවන් ලැබුණාම ඉන්දික 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා අපි ෙදන්නාට කියනවා, "ඔය ෙදන්නා ෙම් 
පාෙරන්  දකුණු පැත්තට යන්න. වම්  පැත්තට යන එක අපිට 
ෙහොඳයි, දකුණු පැත්ත තමයි ඕෙගොල්ලන්ට ෙහොඳ" කියලා. එතුමා 
අපට නායකත්වය දුන්නත්, සංචාරවලට සහභාගි වුණාම 
ෙබොෙහොම නිදහෙසේ අපට කටයුතු කරන්න අවස්ථාව සලසා  
දුන්නා.  

එතුමා හැම අවස්ථාවකදීම - පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන 
අවස්ථාවලත් - ෙම් රෙට් ජාතික සමගිය ෙවනුෙවන් කථා  කළා.  
1988 පළාත් සභා මැතිවරණයට අපි ඉදිරිපත් වූ අවස්ථාෙව් දී  
එතුමා ඉදිරිපත් ෙනොවුණත්,  පසුව එතුමා 1993   වර්ෂෙය්දී පළාත් 
සභා මැතිවරණයට  තරග කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය්  ෙපොදු ජන එක්සත් ෙපරමුණු කණ්ඩායමට  එතුමා 
විශාල  ශක්තියක් වුණා.  ඒ මැතිවරණය ෙවනෙකොට  දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමන්ලා මහජන එක්සත්  ෙපරමුෙණන් ෙවනම  
තරග කළා.  එෙහම    ෙන්ද? [බාධා කිරීමක්] 1994? Did  you 
contest?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

No. we boycotted.  
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
එතුමන්ලා  මැතිවරණය වර්ජනය කළා. එම නිසා දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මැතිතුමන්ලාට ඡන්ද පදනමක් තිෙබනවා,  මහරගමින් 
එහාට. ඒ ඡන්ද ටික ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණට  ආෙව් ඉන්දික 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා අෙප් ලැයිස්තුෙවන් තරග කළ නිසායි. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට 2000 වසෙර් දී ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙගනා අවස්ථාව මට මතකයි. එතුමා ඊට ඉස්සරින් 
දවෙසේ චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියට ගිහින් කිව්වා, 
"ඔබතුමිය කළු සිංහල කාන්තාවක්. හැබැයි ෙම් රෙට් සිංහල 
ජනතාවයි, ෙදමළ ජනතාවයි, මුස්ලිම් ජනතාවයි ඔක්ෙකොම එකතු 
ෙවලා ජාතික පශ්නයට විසඳුමක් ෙසොයන්න ෙම්ක තමයි වාරය 
කියලා ඔබතුමිය කථාව පටන් ගන්න" කියලා. 

ඒ ෙයෝජිත ව්යවස්ථාව 2000දී පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනා 
ෙවලාෙව්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේදී ඒක 
ගිනි තැබුවා. සියලු පක්ෂ සාකච්ඡා කරලායි ඒ ව්යවස්ථාව 
ෙගනාෙව්. එදා ඒ ව්යවස්ථාව සම්මත කර ගත්තා නම් ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, මටයි ඔබතුමාටයි අද උෙද්, ඊෙය් උෙද්, 
ෙපෙර්දා උෙද් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හතරවැනි තට්ටුෙව් පැවති 

කමිටුෙව්දී වාද විවාද කර ගන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. එදා -2000දී- 
පැවැති විවාදෙය්දී ගරු ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඉතාම 
මැනවින් පැහැදිලි කළා, ඒ ව්යවසථ්ාව සම්මත කර ගැනීමට 
තිෙබන අවශ්යතාව. අද චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමා එදා එතුමා කළ 
කථාෙවන් උපුටා දක්වමින් කිව්වා, "එක්සත් ශී ලංකාවක් තුළ ෙම් 
රෙට් සියලු ජාතීන්ට ජීවත් වන්න පුළුවන් පරිසරයක් නිර්මාණය 
කර ගන්න ඕනෑ" කියා එතුමා කිව්ව බව. එතුමා, වචන එක්ක 
පැටෙලන්න ගිෙය් නැහැ; වචන එක්ක හරඹ කරන්න ගිෙය් නැහැ. 
ෙම් රෙට් සිංහල, ෙදමළ හා මුස්ලිම් ජනතාවට එකට වැඩ කරන්න 
පුළුවන් පරිසරයක් හදන්න ඕනෑ කියා තමයි, හැම දාම ෙපනී 
හිටිෙය්. එතුමා තම පතිපත්තිවලින් බැහැර වුණා නම්, භාගදා 
එතුමාට ෙද්ශපාලනෙයන් මීට වඩා ඉස්සරහාට යන්න තිබුණා.  

ගරු සම්පන්දන් මැතිතුමාෙග් වචනවලින්ම කිව්වා, 
"ජනාධිපතිවරණයට - Presidential Election එකට - තරග 
කරන්න එතුමාට ආරාධනා කළා" කියලා ගරු කථානායකතුමනි. 
ඒ කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙදමළ ජනතාවෙග් පධාන බලෙව්ගය 
විශ්වාස කළා, "ගරු ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙම් රෙට් 
ජනාධිපතිවරයා ෙවන්න සුදුස්ෙසක්" කියලා. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ෙනොවන ෙකෙනකුට "ජනාධිපතිකමට සුදුසුයි" කියලා 
එෙහම ෙල්සිෙයන් ඒ අයෙග් විශ්වාසය දිනා ගන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. මෑත ඉතිහාසෙය් ඒ විශ්වාසය දිනා ගත්ෙත් 
චන්දිකා කුමාරතුංග හිටපු ජනාධිපතිතුමිය. ඊට පස්ෙසේ ඒකත් නැති 
වුණා.  [බාධා කිරීමක්] මම කියන්ෙන්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ෙනොවන ෙකෙනක්. මම කියන්න ගිෙය් ගරු කථානායකතුමනි, 
ගරු ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් ෙද්ශපාලනය තුළ එතුමා 
හැම දාම ජාතික නිදහස හා ජාතික සමගිය ෙවනුෙවනුත් ෙපනී 
හිටියා, ෙකළින් හිටෙගන.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන පරම්පරා ගැන 
කථා කරන ෙකොට අපට ගුණවර්ධන පරපුර, ෙසේනානායක පරපුර, 
බණ්ඩාරනායක පරපුර වාෙග්ම සරත් අමුණුගම මැතිතුමාට 
අමතක වුණු රාජපක්ෂ පරපුරත් අමතක කරන්න බැහැ. ඒක 
අමතක වුණාද, හිතාමතා අමතක කළාද කියා මම දන්ෙන් නැහැ. 
නමුත්, රාජපක්ෂ පරපුරත් අමතක කරන්න බැහැ. ඒක තමයි 
ඇත්ත කතන්දරය. ඒ පරපුරවල් හතරම අපට ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් පිළිගන්න පුළුවන් තත්ත්වයන් තිබුණත්, පිළිගන්න බැරි 
තත්ත්වයන් තිබුණත් ෙම් රෙට් ඉතිහාසය පුරාම, ෙම් රටට විශාල 
ෙසේවයක් කරපු පරපුරවල් හතරක්. අපි ඒක පිළිගන්න ඕනෑ. ඒක 
පිළිගත්ෙත් නැත්නම් ගරු ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් 
ෙද්ශපාලනයට ගරු කළා ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ගරු ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා හැම දාම ෙකළින් කථා 
කරපු ෙකෙනක්. ඒ නිසා ෙම් ෙවලාෙව් ගරු ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් අභාවය ගැන අපි ඇත්තටම ෙශෝක වනවා නම් ගරු 
කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් ෙද්ශපාලනය ඉෙගන ගන්නවා නම්, 
අපට ඉෙගන ගන්න තිෙබන්ෙන්, අධිරාජ්යවාදීන්ට ෙම් රටට 
ඇඟිලි ගහන්න තිෙබන පධානතම ආයුධය තමයි ජාතීන් හැටියට, 
ආගම් හැටියට අපව ෙබදන එක. ජාතිවාදය, ආගම්වාදය අෙප් 
ඔළුවලට දාලා ෙම් රට ෙබදීම තමයි, අධිරාජ්යවාදීන්ට පහසුම 
කමය ෙම් රටට ඒෙගොල්ලන්ෙග් අත ෙපවීම් කරන්න. ඒ නිසා ගරු 
ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා පාර්ථනා කරපු විධියටම සිංහල, 
ෙදමළ හා මුසල්ිම් ජනතාව අතර ජාතික සහජීවනය යම් 
ආකාරයක බලය ෙබදා හදා ගැනීම තුළිනුත් -එතුමාෙග් 
ෙද්ශපාලන දර්ශනය වුෙණත් ඒක.- අපට ඇති කරන්න පුළුවන් 
නම්, මම හිතන්ෙන් අද ඇත්තටම කටින් පමණක් ෙනොෙවයි, 
කියාෙවනුත් ගරු ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙවනුෙවන් 
ෙශෝක වුණා කියලා අපට කියන්න පුළුවන්.  

පදනම් ආයතනෙය්දී පැවැති ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් 
ෙපොත ෙදොරට වැඩීෙම් උත්සවයට මම ගියා. ඒ ෙපොෙත් තිෙබන 
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ෙබොෙහෝ කරුණු දිහා බලන ෙකොට අපට ගරු ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමන්ලා වැනි ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් අවශ්යතාව මතු වනවා. 
අද අපි අලුත් ව්යවස්ථාවක් නිර්මාණ කරන ෙමොෙහොතක පක්ෂ 
ෙද්ශපාලන කණ්ණාඩි පැත්තකට දාලා වැඩ කරන්න ඕනෑ යුගයක් 
කියන එක තව තවත් පසක් ෙවනවා.  

මම මීට වඩා දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. මා අවසාන වශෙයන් ෙම් 
කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොටත්, විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොටත් ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදිෙයක් 
හැටියට විශාල කාර්ය භාරයක් කළා, ඒ වාෙග්ම කරමින් ඉන්නවා. 
එතුමාට අද ලැබිලා තිෙබන කාර්ය භාරයත් ෙල්සි පහසු නැහැ. 
ෙමොකද, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය 
සියයට සියයක්ම පිළිෙනොගන්නා වූ සමහර අයත් ඉන්න බව 
හැසිරීම් විලාසෙයන් ෙපනී යනවා. නමුත්, එතුමාට පුළුවන්කම 
ලැබිලා තිෙබනවා, හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් සාමාජිකයකුව ඉන්න, 
හිටපු ගරු කථානායකතුමාත් සාමාජිකයකුව ඉන්න ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් නායකයා ෙවන්න. එතුමා ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
නායකයා හැටියට, අද මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග්ත් නායකයා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ; හිටපු ගරු කථානායකතුමාෙග්ත් 
නායකයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ.  නිසා එතුමාටත් හැකියාව 
ලැබිලා තිෙබනවා, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අයෙග්ත් හිත දිනාෙගන, 
ගරු අගමැතිතුමා ඇතුළු සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව් ඉන්න අපි සියලු 
ෙදනාෙග්ත් සිත් දිනාෙගන කටයුතු කරන්න. ඒ නිසා ගුණවර්ධන 
පරපුෙර් ශක්තියක් තිබුණා, කාෙග්ත් සිත් දිනාෙගන කටයුතු 
කිරීමට.  

පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදිෙයකු විධියට කටයුතු කිරීමට 
එතුමාටත් අවස්ථාව ලැබුණා. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාෙග් පියා වන පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා, වැඩිමහල් 
ෙසොෙහොයුරු ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ඒ වාෙග්ම ෙම් ගරු 
සභාෙව් ගරු කථානායකතුමාෙග් ගැලරිෙය්  අසුන් ෙගන සිටින 
ගීතාංජන ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න 
ඕනෑ. අෙප් රට යුද්ධය ජයගහණය කළාට පස්ෙසේ 
ජාත්යන්තරෙයන් විශාල පශ්න ගණනාවක්ම ආවා. ඒ ෙව්ලාෙව්දී 
විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා හැටියට ගීතාංජන 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා අෙප් රටට මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙමන් 
ආපු සමහර ෙචෝදනාවලට විරුද්ධව විශාල කාර්ය භාරයක් කළා. 
පසන්න ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙකොළඹ නගර සභාෙව් නගරාධිපති 
වුෙණ් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන්. පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
UNP ආණ්ඩුෙව් හිටියා කියලා, එතුමා UNP පතිපත්ති පිළිගත්ෙත් 
නැහැ. හැබැයි, එතුමා ඒ ආණ්ඩුව තුළ ඉඳෙගන මහජන එක්සත් 
ෙපරමුෙණ් පතිපත්ති මත යම් ෙසේවයක් කළා.  

අපි ෙද්ශපාලන වශෙයන් එකිෙනකාෙග් චරිතවලට මඩ 
ගහනවා ෙවනුවට, අපි සැබවින්ම ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් 
අභාවය  ගැන ෙශෝක ෙවනවා නම් කළ යුතු වන්ෙන්, එතුමා 
පිළිගත්තා වූ ජාතික නිදහස, ජාතික සහජීවනය කියන කාරණා 
ෙපරදැරි කරෙගන කටයුතු කරන එකයි. අද ගරු 
කථානායකතුමාෙග් ගැලරිෙය් එතුමාෙග් ආදරණීය භාර්යාව 
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් පුත රත්නයන් ෙදෙදෙනක් 
ඉන්නවා. එක්ෙකෙනක් මාත් එක්ක ෙබොෙහොම ෙහොඳින් විවිධ 
අවස්ථාවලදී කතා කරලත් තිෙබනවා. එතුමා ඉතා දක්ෂ 
තරුණෙයක්. එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන්, ඒ දරුවන් 
ෙදෙදනාටත්, ඒ වාෙග්ම දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු 
පවුෙල් සියලුම අයටත් මෙග්ත්, මෙග් පවුෙල් ෙශෝකයත් පකාශ 
කර සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම උසස් අධ්යාපන ඇමතිවරයා වශෙයන් 
කටයුතු කරපු කාලෙය් ඌව පළාතට විශ්වවිද්යාලයක් ලබාදීෙම් 
මූලික පුෙරෝගාමියා වුෙණ් එතුමා බව විෙශේෂෙයන්ම කියන්න 
ඕනෑ. අද එතුමා හිටියා නම්, වතුකරෙය් ජනතාවටත් 
විශ්වවිද්යාලයක් ලබා ෙදන්න අනිවාර්ෙයන්ම කටයුතු කරනවා.    

ඒ නිසා එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ඌෙව් ජනතාවෙග් 
ෙශෝකයත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරමින් එතුමාට නිවන් සුවය 
පාර්ථනා කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ආචාර්ය ජයම්පති විකමරත්න මැතිතුමා කථා 
කරන්න. 

 
[අ.භා. 3.39] 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, අභාවපාප්ත ඉන්දික ගුණවර්ධන 

මැතිතුමාෙග්, සමසමාජ පක්ෂෙය් අපට ඉන්දික ගුණවර්ධන 
සෙහෝදරයාෙග් මරණය පිළිබඳ ෙශෝක පකාශ කරන අවස්ථාෙව්දී 
ලංකා සමසමාජ පක්ෂෙය් බහුතර කණ්ඩායම ෙවනුෙවන් වචන 
ස්වල්පයක් කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම ඉතාමත්ම 
සතුටු ෙවනවා.  

අප පක්ෂෙය් නිර්මාතෘවරෙයකු වූ පිලිප් ගුණවර්ධන 
සෙහෝදරයාෙග් වැඩිමහල් පුත්  ඉන්දික ගුණවර්ධන සෙහෝදරයා 
ඉපදුෙණ් 1943 ෙපබරවාරි 8වැනිදායි. ලංකා සමසමාජ පක්ෂෙය් 
නායකයන් අධිරාජ්ය විෙරෝධී අරගලයට සම්බන්ධවීම ෙහේතු 
ෙකොටෙගන ඔවුන්ව සිර බාරයට ගනු ලැබූවා. පසු කාලයක 
ෙබෝගම්බර සිර ෙගදර කඩාෙගන පිලිප් ගුණවර්ධන, ඇන්.ඇම්. 
ෙපෙර්රා, ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා, සහ එඩ්මන් සමරක්ෙකොඩි 
යන සමසමාජ නායකයන් එළියට ගිහිල්ලා, ලංකාෙව් තිබුණු 
තත්ත්වය ආරක්ෂිත ෙනොවන නිසා පසු කාලයක නායකයන් 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඉන්දියාවට ගියා. ඒ අවස්ථාෙව්දී, 1942දී පිලිප් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා සහ එතුමාෙග් බිරිඳ වූ කුසුමසිරි ගුණවර්ධන 
මැතිනිය ද ඉන්දියාවට ගියා. ෙබොම්බාෙය් ඔවුන් ෙදෙදනා 
ෙනොෙයකුත් අන්වර්ථ නම්වලින් ෙපනී සිටිමින් ඉන්දියාෙව් නිදහස් 
අරගලයට ද සම්බන්ධ වුණා. එෙහම ඉන්න කාලෙය් වර්තමාන  
මහාරාෂ්ට පෙද්ශෙය් ෙබොම්බාෙය්, මතුංගා කඳුකරෙය් හින්දු 
ජනාවාසයක පිහිටි පායි නමැති ෙදොස්තර මහත්මයාෙග් ෙරෝහෙල්දී 
තමයි, අමර ඉන්දික ගුණවර්ධන උපත ලැබූෙව්. එතුමා ඉන්දියාෙව් 
උපත ලබපු නිසා ඉන්දික කියන නම එතුමාෙග් ෙදමව්පියන් 
තැබූවා. හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී බර්නාඩ් ෙසොයිසා සෙහෝදරයා 
මට දවසක් කිව්වා, කුඩා දරුවන් එක්තරා වයසකට ආවාම 
පළමුවැනි වරට ඉර ෙපන්වන සම්පදායයක් ෙබොම්බාෙය් මහාරාෂ්ට 
පෙද්ශෙය් තිෙබනවා කියලා. ඒ සම්පදායට අනුව, එතුමා කුඩා 
අවධිෙය්දී වඩාෙගන ගිහිල්ලා ඉර ෙපන්වලා තිෙබන්ෙන් බර්නාඩ් 
ෙසොයිසා මැතිතුමායි. 1943 ජූලි 15 ෙවනිදා බිතාන්ය 
අධිරාජ්යවාදීන් ගුණවර්ධන යුවල අත් අඩංගුවට ෙගන ෙබොම්බාෙය් 
සිරගත කළා. නැවත ලංකාවට එන තුරු, අෙනකුත් ෙද්ශපාලන 
නායකයන් සහ සිය මව සමඟ මාස ගණනක් බිතාන්ය 
අධිරාජ්යවාදීන්ෙග් සිර මැදිරිෙය් ගත කිරීමට ඉන්දික ගුණවර්ධන 
ළඳරුවාට ද සිදු වුණා. 

ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා කුඩා අවධිෙය් සිටම 
ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධව සිටියා. ඔහු කුඩා දරුෙවක් හැටියට 
ඔහුෙග් මුල්ම අවධිෙය් දී ෙද්ශපාලනය ඉෙගන ගත්ෙත්, 
අධිරාජ්යවාදී හිර ෙගදරක ඉඳෙගනයි. පසු කෙලකදී, ඔහුෙග් මවට 
පමණක් සිර භාරෙයන් නිදහස් ෙවලා ලංකාවට එන්න පුළුවන්කම 
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ලැබුණා. ඉන්පසු, අපට නිදහස ලැෙබන්න ඉස්සරෙවලා -ෙලෝක 
යුද්ධය අවසන් වුණාට පසුව- පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ලංකාවට 
ඇවිල්ලා 1947දී පැවැති මැතිවරණෙයන් අවිස්සාෙව්ල්ල ආසනය 
ජය ගත්තා. එෙහත්, බස් වර්ජනයකට සම්බන්ධ සිද්ධියක් 
ෙහේතුෙකොටෙගන මාස 3ක් වැනි ෙකටි කාලයක සිර දඬුවමක් 
එතුමාට විඳීමට සිදු වුණා. ඒ ෙහේතුෙවන්, ඒ කාලෙය් තිබුණු නීතිය 
අනුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අසුන එතුමාට අහිමි වුණා. ඒ සඳහා පැවැති 
පාර්ලිෙම්න්තු අතුරු මැතිවරණයට ෙපර ඉන්දික ගුණවර්ධනෙග් 
මව වන කුසුමා ගුණවර්ධන මැතිනිය පත් වුෙණ් නිතරගෙයන්. ඒ 
නිසා අතුරු මැතිවරණයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඉන්පසු, එතුමිය  1960 
වර්ෂය වනෙතක් අවිස්සාෙව්ල්ල සහ කිරිඇල්ල ආසන දිගටම 
නිෙයෝජනය කළා. පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා, 1970 වර්ෂය 
වනෙතක් එම අවිස්සාෙව්ල්ල ආසනයම නිෙයෝජනය කළා. 
ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් මව්පියන් ෙදෙදනාම ලංකා සම 
සමාජ පක්ෂෙය් කියාකාරී ෙද්ශපාලනෙය් නිරතවූවන්. ඒ අනුව, 
ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා ද නිරායාසෙයන්ම සම සමාජ 
ෙද්ශපාලනයට ඇදී ගියා.  

ඉන්දික  ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් මුල්ම පාසල වුෙණ් 
ෙකොල්ලුපිටිය ෙමෙතෝදිස්ත විද්යාලය. ඒ කාලෙය් සම සමාජ 
කාර්යාලය පිහිටා තිබුෙණ්, ඒ පාසලට ෙබොෙහොම සමීපවයි. එම 
නිසා, පාසල ඇරිලා සම සමාජ කාර්යාලයට කුඩා දරුෙවක් 
හැටියට එදා දිව ගිය ඉන්දික ගුණවර්ධන සිය පියා සමඟ පියාෙග් 
ෙද්ශපාලන කටයුතුවලට සහෙයෝගය ෙදමින් කටයුතු කළා. එතුමා 
සම සමාජ ලාංඡනය පැලඳ, ෙපළපාළි සහ රැස්වීම්වලට සහභාගී 
වුණා. ඒ වාෙග්ම, ජාත්යන්තර කම්කරු ගීතය උස් හා රළු හඬින් 
ගායනා කිරීමට පුරුදු වුෙණ්, එතුමාෙග් කුඩා කාලෙය් සිටයි. 
ෙමෙතෝදිස්ත විද්යාලෙයන් පසුව තර්ස්ටන් විද්යාලයට ෙකටි 
කාලයකට ගිය ඉන්දික පස්වන ෙශේණිෙය් විභාගෙයන් සමත් වී 
රාජකීය විද්යාලයට ඇතුළත්ව එහි වැඩි දුර අධ්යාපනය හැදෑරුවා. 
එහිදී එතුමා ෙද්ශපාලනය පමණක් ෙනොෙවයි, විවිධ කාරණා 
පිළිබඳව හැදෑරුවා. සාහිත්ය කණ්ඩායම්වල කටයුතු කළා, ෙපරදිග 
සංගීත කණ්ඩායම්වල කටයුතු කළා. ගුවන් විදුලි වැඩ සටහන්වලට 
සම්බන්ධ වුණා. සිංහල සාහිත්ය සංගමයට සම්බන්ධ වී පාසල් 
විවාද කණ්ඩායෙම් කටයුතු  කළා. පාසල් ෙව්දිකාෙව් විවිධ චරිත 
රඟපෑවා. පසු කාෙලක සර්ෙවෝදය ව්යාපාරෙය් නායකයන් සමඟ 
ශමදාන කඳවුරුවලට ද එතුමා සහභාගී වුණා.  

1956 වර්ෂෙය් සිදු වූ ආණ්ඩු ෙපරළිය තරුණ ඉන්දික 
ගුණවර්ධනයන්ට බලපෑවා. පසුව, එතුමා ජාතික ඇඳුම ඇඳෙගන 
රාජකීය විද්යාලෙය් ඉෙගන ගත්ත පථම ශිෂ්යයා බවට පත් වුණා; 
ශිෂ්ය නායකෙයක් බවටත් පත් වුණා. එතුමා ඒ කාලෙය් සිටම 
ෙද්ශපාලන කටයුතුවල ෙයදී සිටියා. පසු කාෙලක වැඩි දුර 
අධ්යාපනය සඳහා ඉන්දික ගුණවර්ධන නැ ෙඟනහිර ජර්මනියට  
ගියා. ඒ කාලෙය් තිබුණ පජාතන්තවාදී ජර්මන් ජනරජයට ගිහිල්ලා 
ලයිප්සිග් නුවර විශ්වවිද්යාලෙය් ඉෙගන ගත්තා. ඔහුෙග් උපාධිෙය් 
නිබන්ධනයට අදාළ කර ගත්ෙත්, "රාජ්ය ෙගොවිෙපොළවල 
ලාභය"යන මාතෘකාවයි. එහිදී ලාභය පිළිබඳ මාක්ස්වාදී ආර්ථික 
විද්යාෙව් මූලධර්ම ගැඹුරින් හදාරන්නට ඉන්දික ගුණවර්ධනයන්ට 
අවස්ථාව ලැබුණා. එතුමා ලයිප්සිග් විශ්වවිද්යාලෙය් ඉෙගන 
ගන්නා කාලෙය්, එම විශ්වවිද්යාලෙය්ම ෛවද්ය ශිෂ්යයාවක් වන 
පද්මිණී ගුණවර්ධන මැතිනියව මුණ ගැසුණා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙපෞද්ගලික කාරණාවක් සම්බන්ධව කියන්න 
ඔබතුමා මට අවසර ෙදනවා නම්, මම කියන්න කැමැතියි පද්මිණී 
ගුණවර්ධන මැතිනිය මෙග් ඥාතිවරියක් බව.  

මහනුවර උඩිස්පත්තුව තමයි මෙග් උපන් ගම; මා හැදී වැඩුණු 
ගම. උඩිස්පත්තුෙව් තමයි පද්මිණී ගුණවර්ධන මැතිතුමියෙග් 

පරම්පරාවත් ජීවත් වුෙණ්. ඒ සියලු ෙදනා දකුණ පෙද්ශෙයන් ගිය 
අයයි. දකුණින් ගිය අයයි එෙහේ ජීවත් වුෙණ්. පසු කාලයක ඔවුන් 
මහනුවරට ගිහින් මා පසුව ඉෙගනගත්, කටුගස්ෙතොට පාෙර්  පිහිටි 
ශාන්ත අන්ෙතෝනි විද්යාලයට ෙබොෙහොම සමීපව නිවසක් 
හදාෙගන එහි පදිංචි වුණා. ලංකාවට ආවාට පසුව තරුණ ඉන්දික 
ගුණවර්ධන, පද්මිණී ගුණවර්ධන මැතිනිය සමඟ විවාහ වුණා. ඒ 
උත්සවය තිබුෙණ් කටුගස්ෙතොට පාෙර් නිවෙසේයි. මෙග් 
ෙදමව්පියන් ඒ විවාහ උත්සවයට ගිහින් ඇවිත් කිව්වා මට අද 
වාෙග් මතකයි, "විවියනුත් ඇවිල්ලා සිටියා" කියා. "විවියන් 
ගුණවර්ධන" කියන්ෙන් නැන්දායි. "විවියනුත් මඟුල් ෙගදර ඇවිත් 
සිටියා" කියා ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් වාෙග් මෙග් ෙදමව්පියන් 
මට කිව්වා මතකයි. ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා ලංකාවට ඇවිත් 
මහ බැංකුෙව් පර්ෙය්ෂණ අංශෙය් ගාමීය ණය පර්ෙය්ෂණ 
නිලධාරියකු ෙලස කටයුතු කළා. ඒ අතරතුර වුණත් එතුමා 
ෙද්ශපාලනය අත් හැරිෙය් නැහැ. "අජිත්" කියන අන්වර්ථ 
නාමෙයන් "නවෙලෝක" සඟරාවට ලිව්වා. ලාංකික ධනපති 
පන්තිය, ඉඩම් හිඟෙයන් ෙපළුණු ෙගොවි ජනතාව අධිරාජ්යවාදි 
ව්යාපාරයට එක් වීම වළක්වා තමා ෙවත නැඹුරු කර ගැනීමට 
ඉදිරිපත් කළ නිදහස් ෙගොවි පරපුරක් බිහි කිරීෙම් න්යාෙයහි 
සෙදොස් බව ඔහු ෙහළිදරවු කළා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඉන්දික ගුණවර්ධන තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලනය පවුෙල් ෙදමව්පියන්ෙග් ෙද්ශපාලනෙයන් 
ස්වාධීනවයි කෙළේ. එම නිසාම තම පියාෙග් ෙද්ශපාලනයට 
විරුද්ධව 1960 ගණන්වල අන්තිම භාගෙය්දී එතුමා ෙකොමියුනිස්ට් 
පක්ෂයට සම්බන්ධ වුණා. ඒ කාලෙය් පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
එදා තිබුණු ජාතික රජෙය් ඇමතිවරෙයක්. එෙහත් ඉන්දික 
ගුණවර්ධන ඒ මඟ ගිෙය් නැහැ. එතුමා ෙකොමියුනිස්ට් ව්යාපාරයට, 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයට සම්බන්ධ වුණා. 1970 මැතිවරණෙය්දී 
සමඟි ෙපරමුණ රජය පිහිටුවපු ෙවලාෙව් එතුමා රැකියාෙවන් අස් 
ෙවලා ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් පූර්ණ කාලීන ෙද්ශපාලනඥයකු 
හැටියට කටයුතු කළා. 1970 අෙපේල් 02වන දා "ඇත්ත" පතෙය් 
මුල් පිටුෙව් පධාන සිරස්තලය වුෙණ්, "පිලිප්ෙග් පුතා අෙප් 
පැත්තට. රක්ෂාවත් දමා එයි." කියන එකයි. ෙකොමියුනිස්ට් 
පක්ෂයට බැඳීම සම්බන්ධෙයන් ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
පකාශයක් කර කිව්වා, ලංකා ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් 
සාමාජිකයකු වශෙයන් ෙම් රෙට් අධිරාජ්ය විෙරෝධි හා සමාජවාදි 
ව්යාපාරය සඳහා සම්පූර්ණ කාලය ෙයදවීමට තීරණය කළ බව. 
එදායින් පසුව ඔහු කිසිම දවසක රැකියාවක් කෙළේ නැහැ, ඉහළ 
සුදුසුකම් තිබුණත්. සමඟි ෙපරමුෙණ් රට පුරා පැවැති රැස්වීම්වල 
පධාන කථිකයකු වූෙය් ඉන්දික ගුණවර්ධනයි. පිලිප් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සහාය ඇතිව මහජන එක්සත් 
ෙපරමුෙණන් මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ නිසා තරුණ ඉන්දික 
ගුණවර්ධන අවිස්සාෙව්ල්ෙල් ගිහින් පියාට විරුද්ධව campaign 
කෙළේ නැති බව මට ෙහොඳින්ම මතකයි. එෙහත් අෙනක් 
පළාත්වලදී එතුමා අෙප් මැතිවරණ ව්යාපාරයට සම්බන්ධ වුණා. 
පිලිප් ගුණවර්ධනෙග් පුතා වූ නිසාම ඔහුට විශාල ආකර්ෂණයක් 
තිබුණා. ඊට පසුව ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයත් ඒ ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ 
වුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, 1971 කැරැල්ෙලන් පසුව ඇති වූ 
තත්ත්වයන් පිළිබඳව ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙබෙහවින් 
කනගාටුවට පත් වුණා. එය මර්දනය කළ ආකාරය පිළිබඳව, එහිදී 
ඇති වූ මානව හිමිකම් පශ්න පිළිබඳව ඔහු ෙවනස් මතයක් දැරුවා. 
එහි පතිඵලයක් ෙලස ඔහු පකට නීතිෙව්දින්, විද්වතුන් සහ 
ආගමික නායකයන් සමඟ එකතු වී මානව හිමිකම් ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටියා. ඒ තරුණ තරුණියන් පුනරුත්ථාපනය කිරීමට, 
ඔවුන් නිදහස් කරගැනීමට ඔහු කැපවුණා.  
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ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා වෘත්තීය සමිති ක්ෙෂේතෙය්ත් -
විෙශේෂෙයන් සංස්ථා අංශෙය්- කටයුතු කළා. සංස්ථා අංශෙය් 
එවකට පබල වෘත්තීය සමිතියක්ව තිබූ "ලංකා රාජ්ය සංසථ්ා 
ෙසේවක සමිතිෙය්" පළමුවන නායකයා වුණා. 1977 
මැතිවරණෙයන් පසුව එතුමා මානව හිමිකම් පිළිබඳ කාරණාවලදී 
කැපී ෙපනුණා; මානව හිමිකම් සුරැකීෙම් සංවිධානවලට සම්බන්ධ 
වුණා. ෙරජී සිරිවර්ධන, ලයනල් ෙබෝපෙග්, සුනිලා අෙබ්ෙසේකර, 
නීලම් තිරුෙචල්වම් ආදි අයත් එක්ක මානව හිමිකම් කටයුතුවලදී 
වැඩ කළා. 1980 මහා වැඩ වර්ජනෙයන් පසු, එහි පතිඵලයක් ෙලස 
ෙකරුණු කම්කරු අයිතින් සහ මානව අයිතීන් පාගා දැමීමට 
විරුද්ධව, හිංසනයට සහ ජාතිවාදයට විරුද්ධව ඉන්දික ෙපරමුණ 
ෙගන කටයුතු කළා.   

ජාතීන් අතර යුක්තිය හා සමානාත්මතාව සඳහා වූ ව්යාපාරෙය් 
මුල් කාලෙය් -1984 වර්ෂෙය්- ෙල්කම් වුෙණ් ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මහතායි. එතුමා රෙට් ෙනොෙයක් පළාත්වලට ගිහින් ජාතිවාදයට 
විරුද්ධව කථා කළා; සිංහල, ෙදමළ සහ මුස්ලිම් ජනතාව අතර 
සමඟිය පිළිබඳව කථා කළා. එතුමා ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටියා. 
ඉන් පසුව 1985 වර්ෂෙය්දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන රජය විසින් එතුමා 
අත් අඩංගුවට ගනු ලැබු වා. එතුමා ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙයන් ෙවන් 
ෙවලා ජයතිලක ද සිල්වා වැනි අයත් එක්ක ෙවනම කණ්ඩායමක 
සිටියා. ඒ කාලෙය් එතුමා මාස කිහිපයක් ෙරෝහල්ගත කරලාත් 
සිටියා; ඒ වාෙග්ම නිවාස සිර අඩස්සිෙය්ත් සිටියා. හදිසි නීතිය 
යටෙත් අවුරුදු එකහමාරක පමණ කාලයක් එෙසේ සිටි එතුමාට 
විරුද්ධව නඩු පැවරුවා. නමුත් ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුම ඇතිවීමත්, 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කිරීමත් 
සමඟම ඒ සියලු ෙද්ශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කරන්නට එවකට 
පැවැති රජය තීරණය කළ නිසා එතුමාට එළියට එන්නට පුළුවන් 
වුණා. එතුමා දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට, 
බලය ෙබදා හැරීමට, පතිපත්තියක් හැටියට සහෙයෝගය දීලා පසුව 
නැවත ශී ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය සමඟ සම්බන්ධ වුණා. 

1993 වර්ෂෙය් පැවැති පළාත් සභා මැතිවරණෙය්දී බස්නාහිර 
පළාත් සභාවට එතුමා ෙකොළඹ දිස්තික්කෙයන් පත් වුෙණ්, 
හැත්තෑනවදහස් නවසිය දහයක් වැනි විශාල මනාප සංඛ්යාවක් 
ලබමිනුයි. බර්නාඩ් ෙසොයිසා මහතා  පළමුවැනි තැන ලබා සිටියා. 
එතුමාෙගන් පසුව වැඩිම මනාප සංඛ්යාවක් ලබා ගනිමින් ෙදවැනි 
ස්ථානයට පැමිණ සිටිෙය් ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමායි. 1994 
වර්ෂෙය් පැවැති මහ මැතිවරණෙය්දී ශී ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් 
පක්ෂෙය් අෙප්ක්ෂකයා ෙලස ෙකොළඹ දිස්තික්කෙයන් පත් වුණු 
ඉන්දික ගුණවර්ධන මහතා මනාප පනස්අටදහස් හත්සිය 
පනස්තුනක් ලබමින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇතුළු වී චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග රජෙය් ධීවර සහ ජලජ සම්පත් 
ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කර විශාල ෙසේවයක් ඉටු කළා. පසුව 
1997 වර්ෂෙය්දී නාගරික සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ ඇමතිවරයා 
හැටියට කටයුතු කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා කිව්වා 
වාෙග් එතුමා වනාතමුල්ෙල් තට්ටු නිවාස හැදීම පිළිබඳව විශාල 
ෙසේවයක් සිදු කළා. එක්තරා විධියකට ලංකා සමසමාජ පක්ෂයට 
අයිතියක් තිෙබනවා, ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න. ෙමොකද,  ඒ 
කාලෙය් ආචාර්ය ඇන්.ඇම්. ෙපෙර්රා ෙබො රැල්ල ආසනය 
නිෙයෝජනය කළා. මම හිතන්ෙන් ඒ කාලෙය් ෙබො රැල්ල තිබුෙණ්, 
එක් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයක් හැටියටයි. වනාතමුල්ෙල් තිබුණු 
නිවාස පශ්නය විසඳන්න ඒ කාලෙය් ඇන්. එම්. ෙපෙර්රා මහතා 
උත්සාහ කළා. ෙමවැනි තට්ටු නිවාස හදන්න ඕනෑය කියා මුල් 
කාලෙය් එතුමා ෙයෝජනා කළාම, ඇත්තටම එම පැල්පත්වල සිටි 
ජනතාවෙගන් පවා එතුමාට සහෙයෝගයක් ලැබුෙණ් නැහැ. ඔවුන් 
විරුද්ධ වුණා. පසු කාලයක එම ජනතාවෙග් කැමැත්ත ඇතුව එම 
කාරණය සම්පූර්ණ කරන්න ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාට 
පුළුවන්කම ලැබුණා. 2000 වර්ෂෙය්දී එතුමා උසස් අධ්යාපන හා 

ෙතොරතුරු තාක්ෂණ සංවර්ධන ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කළා. 
පසුව, තැපැල් සහ විදුලි සංෙද්ශ ඇමතිවරයා හැටියටත් ෙකටි 
කාලයක් කටයුතු කළා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
ඉපදුෙණ්, සාම්පදායික මතවලට  එෙරහිව යමින් යටත්විජිත 
වැඩවසම් කමයට එෙරහිව අරගළ සිදු වුණු වකවානුවකයි. 
සාම්පදායික ආගම්, කුල, පවුල්, පක්ෂවලට සීමා ෙනොවී, ෙකොටු 
ෙනොවී කටයුතු කරන්නත් එතුමාට පුළුවන් වුණා. එම සීමා අභිභවා 
ගිය ෙද්ශපාලනයක් සහ සමාජ පැවැත්මක් එතුමාට තිබුණා. එතුමා 
සැබෑ ජාත්යන්තරවාදිෙයකු වුණා. කුල ෙභ්දය කුඩා කල සිටම 
ෙනොඉවසූ එතුමා ෙපොදුජන සමඟිය හා මානව අයිතිවාසිකම් 
සුරැකීමට නිතරම ඉදිරිපත් වුණා. සීමාවන් තුළ ෙකොටු ෙනොවූ 
එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන දිවිය ඉදිරියට රැෙගන ගිෙය්, විවිධ බාධක 
සහ ගැටුම් මැදයි. නමුත් එම බාධක අභිභවා යන්නට එතුමාට 
පුළුවන්කම ලැබුණා. එක්සත් ශී ලංකාවක් ෙගොඩනැඟීම එතුමාෙග් 
එකම අභිපාය වුණා.  

මට මතකයි, 2000 වර්ෂෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා සංෙශෝධනය 
සිදු කිරීමට කටයුතු කළ කාලය. 1995 වර්ෂෙය් සිට 2000 වර්ෂය 
දක්වා ඇති වුණු  බලය ෙබදා හැරීම පිළිබඳ සුපසිද්ධ කතිකාෙව්දී, 
"The Devolution Debate" එෙක්දී, එතුමා ඉතාම කියාකාරිව 
එයට සම්බන්ධ වුණා. අපිට 2002 වර්ෂෙය්දී ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය සම්මත කර ගන්න බැරි වුණා. මට අද වාෙග් 
මතකයි, 2002 වර්ෂෙය් ජූලි මාසෙය්දී එතුමා අෙප් නිවසට 
පැමිණියා. ඒ ආ ෙව් මෙග් බිරිඳෙග් අවමඟුලට සහභාගි ෙවන්නයි. 
එතෙකොට අප විපක්ෂයට ගිහින්. "ජයම්පති, අපට ෙදදාෙහේදී 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සම්මත කරගන්න බැරි වුණා, දැන් 
තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක්, චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය ජනාධිපතිනියයි. ජාතික 
ගැටලුව විසඳා ගන්න ෙම් වාෙග් ෙහොඳ අවස්ථාවක් නැවත එන්ෙන් 
නැහැ. එම නිසා අපි ෙද්ශපාලන ෙභ්දෙයන්  ෙතොරව ෙමයට 
විසඳුමක් ෙසවීමට සහෙයෝගය දිය යුතුයි" කියා එදා එතුමා මට 
කිව්වා. එතුමා කියපු ෙදය මට අද වාෙග් මතකයි. එතුමා කිසිම 
දවසක ජාතිවාදයට යට වුෙණ් නැහැ. අද එතුමා සිටියා නම් අප ෙම් 
ඉදිරිය ට රැෙගන යන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා පතිසංස්කරණ 
ව්යාපාරයට ඉතාම ධනාත්මකව සම්බන්ධ ෙවනවාට කිසිම 
සැකයක් නැහැ. එතුමා සාමාජිකත්වය දැරූ ශී ලංකාෙව් 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය අද ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා පතිසංස්කරණ 
කටයුත්තට ධනාත්මකව සම්බන්ධ වන ආකාරය පිළිබඳව මම 
ඉතාම සතුටු ෙවනවා. තමන් ඊනියා වාමාංශිකයි කියා ගන්නා 
සමහරු ඉතාම ජාතිවාදී ෙකොටස් සමඟ එකතු ෙවලා වැඩ කරන 
ෙවලාවක, ගරු ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙද්ශපාලනය කළ 
ශී ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය ඊට වඩා ෙවනස් මඟක් 
ගනිමින්, අද ෙම් රෙට් ධනාත්මක ව්යවස්ථා ෙවනසකට සම්බන්ධ 
වන බවට ලකුණු ෙපෙනන්න තිෙබනවා. එය ඉතාම ෙහොඳ 
ලකුණක්. මා හිතන විධියට ගරු ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාට 
කළ හැකි ෙලොකුම ෙගෞරවයද එයයි.  

අවසාන වශෙයන්, එතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව ශී ලංකාෙව් 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් සෙහෝදරවරු සියලු ෙදනාටමත්, අප සමඟ 
සිටින දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට, ඒ වාෙග්ම ගීතාංජන 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාට, එතුමාෙග් මස්සිනා වන මා මිත, හිටපු 
නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති ගාමිණී ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු ගරු 
ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් දරුවන් ෙදෙදනා සහ ඒ පවුෙල් 
සියලු ෙදනාට, ලංකා සම සමාජ පක්ෂෙය් බහුතර කණ්ඩායෙම්ත්, 
ෙපෞද්ගලිකව මෙග්ත් ෙශෝකය පිරිනමමින්, ගරු ඉන්දික 
ගුණවර්ධන සෙහෝදරයාෙග් නාමයට අෙප් විප්ලවීය ආචාරය පුද 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි.  
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ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, හිටපු අමාත්ය ගරු ඉන්දික ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා ෙග් අභාවය පිළිබඳව ෙශෝකය පළ කරන ෙම් අවස්ථාෙව් 
මට ෙමන්න ෙම් සිද්ධිය සිහිපත් ෙවනවා. 1991දී මම පථම 
වතාවට ෙද්ශපාලනයට පෙව්ශ ෙවමින් පාෙද්ශීය සභා 
මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් වුණා. ඒ අවස්ථාෙව් එම පාෙද්ශීය සභා 
කණ්ඩායම දිනවන රැස්වීමක් තිබුණා. ගරු ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා එතැනට ඇවිත් ඉතාම ඉහළ ගණෙය් කථාවක් කළා. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් කණ්ඩායමට ශක්තියක් ලබා දුන්නා. එදා තමයි 
එතුමා සජීවීව දැක ගන්න මට පුළුවන්කම ලැබුෙණ්. ඊට පසුව 
වරින් වර එතුමා පිළිබඳව පළ වූ පුවත් පත් වාර්තා, එතුමාෙග් 
ෙද්ශපාලන කථා අසන්නට දකින්නට ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම ඒ පවුල 
පිළිබඳවත් අප තුළ දිගින් දිගටම විශාල අවධානයක් තිබුණා; 
අව ෙබෝධයක් තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම කුසුමා ගුණවර්ධන 
මැතිනියෙග් උපන් ගම අෙප් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්, තංගල්ල 
පෙද්ශයයයි. ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් ඥාතීන් විශාල සංඛ්යාවක් 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය පුරා නිෙයෝජනය ෙවනවා. ඒ නිසාම ෙම් 
පවුල පිළිබඳව අපට විෙශේෂ ඇල්මක් තිබුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඊට පසුව එතුමා මට නැවත වතාවක් 
මුණ ගැෙහන්ෙන් මම පළමු වතාවට පාර්ලිෙම්න්තුවට පෙව්ශ වන 
ෙකොට, 1994දීයි. එවිට එතුමා ඉතාම පරිණත ෙද්ශපාලනඥෙයක් 
විධියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළා. ඒ කාලය පුරාවට 
එතුමා ඉතාම හරවත් කථා කළ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ 
කථිකෙයක් බව  මා පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ගරු ඉන්දික 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාටත්, අෙප් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට 
වාෙග්ම ඉතාම ෙව්ගවත්, ඉතාම ගැඹුරු කට හඬක් තිබුණා. එතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන ෙකොට අප හැෙමෝම ළං ෙවලා 
එතුමාෙග් කථා අහෙගන හිටියා. ආධුනිකෙයෝ විධියට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පළමුෙවන්ම එන ෙකොට ෙම් ජාතික පශ්නය වැනි 
ෙද්වල් පිළිබඳව ඇත්තටම අපට ෙලොකු අවෙබෝධයක් තිබුෙණ් 
නැහැ. නමුත්, එතුමා කළ පළමුවැනි කථාෙව් ඉඳලාම ජාතික 
පශ්නය පිළිබඳව විශාල අවෙබෝධයකින් කථා කළා විතරක් 
ෙනොෙවයි,  පාර්ලිෙම්න්තු කථාෙවන් ඔබ්බට ගිහින් මුණගැහුණු 
හැම ෙවලාෙව්ම කළ සාකච්ඡාවලදීත් අපට ෙපනී ගියා, ෙම් රෙට් 
සිංහල, ෙදමළ සහ මුස්ලිම් ජනතාවට එක හා සමානව ජීවත් විෙම් 
අයිතිවාසිකම් ලැෙබන්න ඕනෑය කියන මතෙය් එතුමා හිටිය බව. 
හැම ෙවලාෙව්ම එතුමාෙග් තිබුෙණ් යුද මානසිකත්වයක් 
ෙනොෙවයි. සියලු ජන ෙකොටස් සමඟ සහෙයෝගෙයන් සිටිය යුතුයි 
කියන මානසිකත්වයක් තමයි, ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා තුළ 
තිබුෙණ්. ඒ පවුෙල් ෙද්ශපාලන වටපිටාව පිළිබඳව මට ෙපර කථා 
කළ කථික මහත්වරුන් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න ඇති.  

විෙශේෂෙයන්ම හිටපු කථානායකතුමා කථා කළ බව මට දැන 
ගන්න ලැබුණා. රාජපක්ෂ පවුල පිළිබඳවත්, රාජපක්ෂ පවුෙල් 
කටයුතු පිළිබඳවත් විශාල සම්බන්ධයක් ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා ඇතුළු ඒ ගුණවර්ධන පවුෙල් තිබුණු බව හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කෙය් ඉපදුණු ෙකෙනක් විධියට මා ෙහොඳටම දන්නවා. සෑම 
වැදගත් අවස්ථාවකදීම ඒ පවුෙල් නිෙයෝජනයක් අනිවාර්යෙයන්ම 
තිබුණා.  

ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙද්ශපාලන කාර්යයන් ඉතා 
විශිෂ්ටව සිදු කළා වාෙග්ම එතුමා 1994 ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
අමාත්යවරයා විධියට -අද මා නිෙයෝජනය කරන අමාත්යාංශෙය් 

අමාත්යවරයා විධියට- විශාල කාර්ය භාරයක් මුළු ධීවර පජාවටම 
කළ බව මා ඉතාමත් පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕනෑ. එතුමා, 
ඉතාමත් අවංක ෙද්ශපාලනඥෙයක්. කවදාවත් එතුමාට විරුද්ධව 
වංචාවක්, දූෂණයක් පිළිබඳව අහන්න ලැබුෙණ් නැහැ. ෙම් 
අමාත්යාංශය නිෙයෝජනය කරන අමාත්යවරයා විධියට මට අදත් 
බය නැතුව ඒ බව කියන්න පුළුවන්. එතුමා ඇමති ධුරෙය් හිටපු 
කාලෙය් ඉඳපු ෙසේවකයන් -ෙබොෙහෝ පැරණි ෙසේවකයන්- අෙප් 
අමාත්යාංශය තුළ තවමත් කටයුතු කරනවා. ඉතාමත් පිරිසිදු 
ෙද්ශපාලනඥෙයක් වාෙග්ම ඉතාමත් පිරිසිදු අමාත්යවරෙයක් 
විධියට ඒ අය ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා පිළිබඳව ඉතාමත් 
ෙගෞරවෙයන් අදත් සිහිපත් කරනවා. එතුමා ජනතාව ෙවනුෙවන් 
ඉටු කළ යුතු කාර්යයන්වලදී, ඒ ජනතාව සිටින පෙද්ශවලට 
ගිහිල්ලා ඒ කටයුතු පිළිබඳව පාෙයෝගික ෙසොයා බලමින් කටයුතු 
කළා.  

එතුමා ධීවරෙයක් ෙනොෙවයි. ධීවර පවුලක සාමාජිකෙයක් 
ෙනොෙවයි. එතුමා ඒ අමාත්යාංශෙය් කටයුතු කරමින් ෙපන්වූවා, 
තමන්ට භාර ෙදන ඕනෑම කටයුත්තක් කිරීෙම් හැකියාව තමන්ට 
තිෙබනවා කියලා. ඒක තමයි විෙශේෂත්වය. එතුමා ඒ පිළිබඳව 
විශාල අවෙබෝධයක් ලබා ගත්තා. ධීවර ක්ෙෂේතයටම ආෙව්ණික 
වුණු, ඒ පරම්පරාගත අයෙග් දැනීම වාෙග්ම ඒ ක්ෙෂේතෙය් ඉඳපු 
විෙශේෂඥයන්ෙග් දැනුම අරෙගන කටයුතු කරන්නත් එතුමා 
අමතක කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි ධීවරයන් තුළත්, ඒ 
ෙසේවකයන් තුළත් එතුමා පිළිබඳව අදටත් ඒ ෙගෞරවය ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ඉන් පසුව, එතුමා නිවාස, නාගරික සංවර්ධන ඒ වාෙග්ම 
ජලසම්පාදන කියන විෂයයන්හි අමාත්යවරයා විධියට කටයුතු 
කළා. ඒ කාලය තුළ හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් නිවාස පශ්නය 
විසඳන්න ඒ වාෙග්ම ජල පශ්නය විසඳන්න විශාල වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කළා වාෙග්ම රට පුරාම ඒ වැඩ පිළිෙවළ දියත් 
කරන්න එතුමා අමතක කෙළේ නැහැයි කියන එක ඉතාමත් 
පැහැදිලිව අපි දන්නවා. ෙකොළඹ නගරෙය් නාගරික සංවර්ධන 
කටයුතු වාෙග්ම අෙනකුත් නගර සංවර්ධනය කරන්න එතුමා 
විශාල කැපවීමක් කළා. ෙභෞතික සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
කියලා විහාරස්ථානවලට උදවු කරන අංශයක් ඒ අමාත්යාංශය 
යටෙත් තිබුණා. ඒ හරහා ගාමීය පෙද්ශවල අඩු ආදායම් ලබන 
විහාරස්ථානවල තිෙබන ගැටලු පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලා 
ඒ ගැටලුවලට විසඳුම් ලබා ෙදන්න එතුමා කටයුතු කළා. ඉතාමත් 
පැරණි ඒ වාෙග්ම රජමහා විහාරස්ථානවල ඒ අත්යවශ්ය කටයුතු 
වාෙග්ම ෙපෞරාණික ෙද්වල් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා එතුමා 
විශාල වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ බව මා සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි.  

අපි අහලා තිෙබන විධියට එතුමා පාසල් අවධිෙය් ඉඳලාම 
ජාතික ඇඳුමට ඇලුම් කළ පුද්ගලෙයක්. තරුණෙයක් විධියටත්, 
ශිෂ්යෙයක් විධියටත් ජාතික ඇඳුමට ගරු කළා විතරක් ෙනොෙවයි, 
ඒ ඇඳුමට සරිලන ආකාරෙයන් හැසිෙරන්න ඒ වාෙග්ම කටයුතු 
කරන්න අමතක කෙළේ නැති නායකෙයක් විධියට අපි අහලා 
තිෙබනවා. රාජකීය විද්යාලෙය් අධ්යාපනය ලැබුවත් එතුමා ඒ 
පාසලට යන ෙකොටත් ජාතික ඇඳුෙමන් තමයි පාසල් අධ්යාපනයට 
පෙව්ශ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එතුමා ෙම් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි, 
විෙද්ශ රටවලදී පවා තමන්ෙග් ජාතිකත්වය පදර්ශනය කරන්න, 
විහිදුවන්න කටයුතු කළ බව අපි ඉතාමත් ෙහොඳින් දන්නවා.  

1994 "ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණ" රජය බිහිෙවන ෙකොට එහි 
පධාන කියාකාරිකෙයක් බවට පත් ෙවන්ෙන් ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමායි. ඒ ෙවලාෙව් චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය එහි 
පධානත්වය -නායකත්වය- ෙගන කටයුතු කරන අවස්ථාෙව් 
එතුමියත් සමඟ සමීපව සිටිමින්, ඒ රජය බිහි කරන්න පධාන 
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කියාකාරිකෙයක් විධියට එතුමා කටයුතු කළා. ඒ රජය ඉදිරියට 
පවත්වාෙගන යාෙම්දී ජාතිවාදී ෙනොවන ෙපරමුණක් බවට පත් 
කරන්න වාෙග්ම ජාතිවාදී ෙනොවන ආණ්ඩුවක් කියන එක 
පදර්ශනය කරන්න එතුමා ඉතාමත් ඉහළ කාර්ය භාරයක් ඉටු කළා 
කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

එතුමා කටයුතු කළ අමාත්යාංශ සම්බන්ධෙයන් බැලුෙවොත්, 
ෙචෝදනා එල්ල විය හැකි අමාත්යාංශ භාරව තමයි එතුමා කටයුතු 
කෙළේ. විෙශේෂෙයන් නාගරික සංවර්ධන කටයුතු, නිවාස කටයුතු, 
ජලසම්පාදන කටයුතු වැනි පබල අමාත්යාංශවල ඉන්න ෙකොට රිසි 
ෙසේ කටයුතු කිරීෙම් හැකියාවන් ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල තිෙබන්න 
ඇති. නමුත්, සෑම අවස්ථාවකම තම පියාෙග්, මවෙග් ෙගෞරවය 
ආරක්ෂා කර ගනිමින්, තම පවුෙල් ෙගෞරවය ආරක්ෂා කර 
ගනිමින් කටයුතු කරන්න ගරු ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
අමතක කෙළේ නැහැයි කියන එක සම්බන්ධෙයන් අප සියලු ෙදනා 
සාක්ෂි දරනවා.  

ඕනෑම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් මිය ගියාම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් විධියට ෙශෝක පකාශ පළ කරනවා; විවිධ 
කථා කරනවා. ඒ සමහර කථා හිතට එකඟව කරනවා වාෙග්ම 
හිතට එකඟ ෙනොෙවන වර්ණනා කරන බවත් අපි දන්නවා.  නමුත්, 
මා පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න කැමැතියි, ගරු ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා පිළිබඳව හිතට එකඟව ඕනෑම ෙකෙනකුට කථා කරන්න 
පුළුවන් විධියට විශාල කාර්ය භාරයක් එතුමා කරලා තිෙබන බව. 
සියලුම පක්ෂවලට, සියලුම ජාතීන්ට එතුමා පිළිබඳව කථා කරන්න 
පුළුවන්.  

මා ගරු ඩිලාන් ෙපෙර් රා මැතිතුමා කළ කථාව අහෙගන 
හිටියා. එතුමා සඳහන් කළ පරිදි, TNA එෙක් නායකයා විධියට, 
උතුෙර් දවිඩ ජනතාව නිෙයෝජනය කරන නායකයකු විධියට 
විපක්ෂ නායකතුමාත් එතුමා පිළිබඳ අගය කිරීමකින් කථා කළා. 
මා ෙකොෙහොමටත් දන්නවා, එතුමා ඒ ෙදමළ මන්තීවරුන් සමඟ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සෑම අවස්ථාවකදීම ෙබොෙහොම සුහදව කටයුතු 
කළ බව. ඉන් පරිබාහිරවත් ඒ ජනතාව සමඟ ඉතා සුහදව කටයුතු 
කළා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මැතිතුමා කිව්වා 
වාෙග් එතුමා ගම්මන්පිල මැතිතුමාෙග්ත් ෙගෞරවය දිනා ගත්තා. 
ෙම් සෑම පාර්ශ්වයකම, සෑම ෙකනකුෙග්ම ඇගයීමකට ලක් වීම 
ෙලෙහසි පහසු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම මන්තීවරුන්ෙග් 
අභාවයන් ෙවනුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ  ෙශෝකය පළ කිරීෙම්දී 
වුණත්, ඒ ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු කැමැත්ෙතන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
සමහර ෙවලාවට තමන්ෙග් හිතට එකඟව කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
නමුත්, ගරු ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා පිළිබඳව හිතට එකඟව 
කථා කළා. ඒක මා ෙහොඳටම දන්නවා. ඒ පවුලම ෙද්ශපාලන 
කටයුතුවල නිරත වුණු පවුලක්. ෙරොබට් ගුණවර්ධන මැතිතුමා, 
කුසුමා ගුණවර්ධන මැතිනිය, ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
වාෙග්ම ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් ඉහළ ෙපෙළේ, 
ෙද්ශපාලනඥෙයක්. මා කලක් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාෙග්  අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා විධියට 
කටයුතු කළා. ගරු ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් ඉතා පිරිසිදු 
ෙද්ශපාලනඥයකු විධියට ගුණවර්ධන පවුෙල් ඒ ආභාෂය ඒ 
ආකාරෙයන්ම ෙගන යන්න  කටයුතු කළ බව අපි ෙහොඳටම 
දන්නවා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පසන්න ගුණවර්ධන මැතිතුමා නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් සභාපතිවරයා විධියට කටයුතු කළා. මෙග් 
මතකෙය් හැටියට සුනාමිය ආව කාලෙය් එතුමා ඒ අංශවල 
ෙබොෙහෝ කාර්ය භාරයන්ට මැදිහත් වුණා. ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම 
තමන්ෙග් පවුෙල් ෙගෞරවය ආරක්ෂා කර ගනිමින් ෙම් රට 
ෙවනුෙවන් කරන්න ඕනෑ යුතුකම් හරියාකාරව ඉෂ්ට කළා.  

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අමාත්යවරයකු විධියට කටයුතු කළා. ෙද්ශපාලනඥයකු විධියට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්නට ෙපර සිටම අපි එතුමා ගැන දැන සිටියා, 
රාජපක්ෂ පවුල සමඟ තිබුණු සම්බන්ධතා නිසා. ඒ සියලුම ෙදනා 
තමන්ෙග් පියාෙග්, මවෙග්, පවුෙල් ෙගෞරවය ආරක්ෂා කළා 
විතරක් ෙනොෙවයි, රට ෙවනුෙවන් විශාල යුතුකම් පමාණයක් ඉෂ්ට 
කළ නායකයින්. ගුණවර්ධන පවුෙල් වැඩිමලා විධියට ගරු ඉන්දික 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ලබා දුන් නායකත්වය පවුෙල් අෙනක් 
අයටත් තිෙබන්නට ඇති කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  ඒ පවුෙල් 
අෙනක් සෙහෝදරියන් ඇතුළු  සාමාජිකයන් අපට විටින් විට මුණ 
ගැෙහනවා. ඒ පවුල ෙම් රටට විශාල ආදරයක් තිෙබන උදවිය 
ඉන්න පවුලක්. ඒ වාෙග්ම එවැනි නායකයන් ඒ පවුල තුළ සිටීම 
පිළිබඳව අපට තිෙබන්ෙන් ඉමහත් ආඩම්බරයක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
පිළිබඳ අපට තව ෙබොෙහෝ කරුණු  කියන්න පුළුවන්. නමුත්, මා 
ඒකට කාලය ගන්න සූදානම් ෙවන්ෙන් නැහැ, ෙගොඩක් කථික 
මහත්වරු ඒ පිළිබඳව කථා කළ නිසා. අපට ආදර්ශයක් දුන්නු 
ෙද්ශපාලන නායකයකු විධියට, රටට විශාල  ෙසේවයක් කළ 
ෙද්ශපාලන නායකයකු විධියට එතුමා අභාවපාප්ත වීම අප සියලුම 
ෙදනාටම පාඩුවක්.  

එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
ඇතුළු එතුමාෙග් පවුෙල් සියලුම සෙහෝදරයන්ටත්, ඒ වාෙග්ම එම 
මැතිනිය, දරුවන් ඇතුළු සියලුම ෙදනාටත් එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙය් පධාන ෙල්කම්වරයා විධියට මම එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානෙය් ෙශෝකය පළ කරනවා. එතුමා අද ජීවතුන් 
අතර සිටියා නම්, අනිවාර්යෙයන්ම එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානය ශක්තිමත් කරන වැඩ පිළිෙවෙළේ පතාක ෙයෝධෙයකු 
කියන එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. අවසාන 
වශෙයන් එතුමාට  නිවන් සුව අත්ෙව්වා!  යි පාර්ථනය කරමින් මම 
නිහඬ වනවා.  

ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 4.12] 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 

ඔබතුමාට මෙග් විෙශේෂ ස්තුතිය පිරිනමන්න කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා හිටපු 
විප්ලවවාදිෙයක්; හිටපු මාක්ස්වාදී නායකෙයක්; හිටපු 
අමාත්යවරෙයක්. විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයෝ හැටියට හිටපු කාලෙය් 
අප ෙද්ශපාලනයට ඇදලා දැමූ පධාන පුද්ගලයා කවුද කියලා 
ඇහුෙවොත්, අපට එක පාරටම මතක් වන්ෙන් ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමායි. 1970 සමඟි ෙපරමුණු රජය පිහිටුවීම සඳහා විශාල 
කැප වීමක් කරපු ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා, 1970 අග භාගය 
වන විට ෙම් රෙට් බිහි වුණු සන්නද්ධ අරගළ 'වලිප්පුවට' විරුද්ධව, 
විශ්වවිද්යාලය ඇතුළට ගිහිල්ලා ෙද්ශපාලන මතවාදී හා 
න්යායාත්මක අරගළයක් කරපු නායකයන් කිහිප ෙදනා අතර  
ඉදිරිෙයන්ම හිටපු එඩිතර තරුණ නායකයායි. 71 අරගළය එන්න 
කලින් සිට  ෙනොකඩවාම ෙම් සන්නද්ධ වියරුවට පහර ෙදමින් 
න්යායාත්මක යුද්ධයක් කරපු ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා, 71 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අරගළෙයන් පස්ෙසේ, එදා රජය පිහිටුවපු අපරාධ යුක්ති විනිශ්චය 
ෙකොමිෂන් සභාවට එෙරහිව ආණ්ඩුෙවන් එළියට බැස්සා. ෙදොස්තර 
එස්.ඒ. විකමසිංහ මැතිතුමා,  ඊලියන් නානායක්කාර මැතිතුමා, 
සරත් මුත්ෙතට්ටුවගම මැතිතුමා එක්ක ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාත් එදා තරුණ නායකෙයකු හැටියට ආණ්ඩුෙවන් එළියට 
බැස්සා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එදා අෙප් විශ්වවිද්යාල සිර කඳවුරු 
කරලා, අපි ලුම්බිණිෙය්, තර්ස්ටන් එෙක්, ෙරෝයල් එෙක් තැන් 
තැන්වල පන්තිවලට යනෙකොට, අප පාරට ඇදලා අරෙගන 
විශ්වවිද්යාල දිනා ගැනීෙම් සටන ෙමෙහයවන්න අ  දිරි ගැන්වූෙය් 
ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමායි. අපට ෙද්ශපාලනය ඉගැන්වූෙය් 
අෙප් ආදරණීය නායකයා වූ ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමායි.  

ගරු මහින්ද අමරවීර අමාත්යතුමා කිව්වා වාෙග් ෙපොදුජන 
එක්සත් ෙපරමුණු රජය  පිහිටුවන්න ෙනොෙවයි, ෙපොදුජන එක්සත් 
ෙපරමුණ හදන්න මූලික වුණු පධාන කීප ෙදනාෙග්ත් පධානිෙයකු 
තමයි අෙප් ආදරණීය ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 
අමාත්යවරයකු හැටියට, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු හැටියට කරපු 
මහා ෙසේවයට වඩා එතුමා ඉතාම විද්යාත්මකව, ඉතාම ගැඹුරින් 
හදාරා තිබුණු මාක්ස්වාදී දර්ශනය, ෙලනින්වාදී දර්ශනය පිළිබඳව 
ෙම් රට පුරා විශාල ජන මතයක් ෙගොඩ නැඟුවා. මම හිතන හැටියට 
70 දශකෙය් තිබුණු ෙටොස්කිවාදී මතවාදයට එෙරහිව තදින් පහර 
දුන්, එය  විෙව්චනය කරපු පධාන න්යායාත්මක ෙද්ශපාලන 
තරුණයා අෙප් ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමායි.  

ගරු කථානායකතුමනි,  ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා එක්ක 
තමයි මම ලංකා ජාතික ශිෂ්ය සම්ෙම්ලනයට බැඳුෙණ්. එතුමා 
තමයි මා  ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලෙය් -එදා විෙද්යෝදෙය් - 
සභාපති කෙළේ. ඒ වාෙග්ම අන්තර් විශ්වවිද්යාල බල මණ්ඩලෙය් 
සභාපති තනතුරට මා ඔසවා තබන්නට ෙප්රාෙදනිෙය් හිටපු 
මහාචාර්ය නවරත්න බණ්ඩාර වාෙග් පුද්ගලෙයෝ උදවු කළා. අප 
ශිෂ්ය නායකෙයෝ කරන්න ඉදිරියට තල්ලු කරපු පධාන තරුණ 
නායකයා, මාක්ස්වාදියා, විප්ලවවාදියා වන්ෙන්ත් අෙප් ආදරණීය 
ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමායි.  

එතුමාෙග් ආදරණීය පියා, එතුමාෙග් ආදරණීය මව, එතුමාෙග් 
ආදරණීය සෙහෝදරයන් වන දි ෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා සහ 
ගීතාංජන ගුණවර්ධන මැතිතුමා යන ෙම් සියලු ෙදනා එක්ක 
බලනෙකොට එතුමා සුවිෙශේෂයි. එතුමා තම ආදරණීය පියාෙග් සහ 
මවෙග් ෙගෞරවය රකිමින්, පවුෙල් අෙනක් සෙහෝදරවරුත් වෙම් 
ෙද්ශපාලනයට ඇද බැඳ තබා ගැනීමට කටයුතු කළා. තරුණයකු 
හැටියට ශී ලංකෙව් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයට එතුමා දුන් 
නායකත්වය අපට කවදාවත් අමතක කරන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම, 
එදා ෙපොදු ජන එක්සත් ෙපරමුණ ආණ්ඩුව හදන්න එතුමා කරන 
ලද  ෙමෙහයවීම  කිසි දවසක අපට අමතක ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, විද්යාත්මක ෙලස, ඉතාම ගැඹුරින් 
මාක්ස්වාදය හදාරපු ෙද්ශපාලනඥයන් අතර ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා ඉදිරිෙයන්ම  සිටියා. ඒ නිසා එතුමාට ඕනෑම ෙටොස්කිවාදී 
මතධාරින් සමඟ වාද කිරීෙම් ශක්තිය තිබුණා. 1970 දශකෙය් අග 
භාගෙය් තිබුණු ෙජ්වීපී ෙද්ශපාලන මතවාදයත් එක්ක ෙබොෙහොම 
ෙල්සිෙයන් තර්ක විතර්ක කරලා, කරුණු ෙපන්වාදීලා, ඒ කරුණු 
කියා දීලා, ඒ මතවාද කඩා දමන්න එතුමා ෙම් රෙට් තරුණ 
පරපුරට -අපට- මඟ ෙපන්නුවා. තරුණ මාක්ස්වාදියකු හැටියට, 
විප්ලවවාදියකු හැටියට, ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් තරුණ 
සම්ෙම්ලනෙය්, ෙද්ශපාලන මණ්ඩලෙය් හිටපු සභිකයකු හැටියට 
සහ ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු, ඇමතිවරයකු හැටියට 
එතුමා කළ ෙසේවය මා අගය කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ජාතිවාදී ෙනොවන, අන්ත ආගම්වාදී 
ෙනොවන තාර්කික පගතිශීලි ෙද්ශපාලනයක් තුළින් ෙම් රට 
ෙගොඩනැඟීම සඳහා අප ෙමෙහයවූ ඒ ආදරණීය නායකයාට, අෙප් 
රට ෙවනුෙවන්, රෙට් පගතිශීලි ජනතාව ෙවනුෙවන්,  වෙම් 
ව්යාපාරය ෙවනුෙවන් ෙබෞද්ධයකු හැටියට මම නිවන් සුව 
පාර්ථනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් 
මාෙග් ෙශෝකය ඒ පවුෙල් සියලු ෙදනා ෙවතද පුද කරන්න 
කැමැතියි.  සියලු ෙදනාටම ෙතරුවන් සරණයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 4.19] 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළමුෙකොට ගරු කථානායකතුමාටත්, 

ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙශෝක ෙයෝජනාව ෙගෙනන ලද ගරු 
සභානායකතුමාටත්, ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් බාල 
සෙහෝදරයකු හැටියට මාෙග් කෘතෙව්දීත්වය පළ කරන්න ඕනෑ. 

ෙබොරලුෙගොඩ, ගුණවර්ධන පවුෙලන් මෑත කාලෙය් 
ෙද්ශපාලනයට පිවිස, ෙද්ශපාලන අරගළය ඉදිරියට ෙගන 
යන්නට තම ජීවිතය කැප කළ ෙකනකු හැටියට ඉන්දික 
ගුණවර්ධන අෙප් සෙහෝදරයා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම 
වෙම් ව්යාපාරෙය් සෙහෝදරයකු හැටියට එතුමාට අප කාෙග්ත් 
ෙගෞරවය පුද කළ ෙම් අවස්ථාෙව් මා ද ඊට එක්වීම යුතුකමක්. 
ඉන්දික ගුණවර්ධන අෙප් වැඩිමහල් සෙහෝදරයායි. පසන්න, 
ලක්මලී,  මම සහ ගීතාංජන එකම පවුෙල් සෙහෝදර සෙහෝදරියන් 
හැටියට හැදුණු වැඩුණු  බාල කාලයත්, තරුණ කාලයත්  ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් සිහිපත් ෙවනවා. පුරවැසියන් හැටියට අෙප් 
සමාජයට, අෙප් රටට, යුක්තිය හා සාධාරණය ෙවනුෙවන් කළ 
හැකි කාර්ය භාරය ඉටු කිරීමට ගත් කියා මාර්ගවලදී අප අතර 
විවිධත්වයක් තිබුණද, එකඟතාවකින් හා මානව දයාෙවන් යුතුව 
ජනතාවෙග් අයිතිය ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න අපට පුළුවන් 
වුණා. ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයට බැඳු   ණාද නැද්ද යන පශ්නෙයන් 
ෙතොරව, අෙප් වැඩිමහල් සෙහෝදරයා වන ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා සමඟ ෙද්ශපාලනය හා සමාජය පිළිබඳව ඉතාම 
කිට්ටුෙවන් සාකච්ඡා කිරීමට පුළුවන්වීම අප ලැබූ සුවිෙශේෂ 
භාග්යයක්.  

 මම කාල ෙව්ලාව වැඩි වශෙයන් ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් නැහැ. නමුත් මම කියන්නට ඕනෑ, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකු වන්නට ෙපර සහ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු 
වීෙමන් පසුවත් ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමා රටට එක් කළ ෙද් 
පිළිබඳව ෙකරුණු විගහයන් ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් 
බිරිඳ වන ෛවද්ය පද්මිණී ගුණවර්ධන සෙහෝදරියටත්, ඒ වාෙග්ම 
දරුවන් ෙදෙපොළ වන දියත්, යසිත් සහ යසිත්ෙග් බිරිඳ ඇතුඵ 
සියලු ෙදනාටත් එක්තරා විධියක ෛධර්යයක් හා ආඩම්බරයක් 
වනවාට කිසිදු සැකයක් නැති බව.  

රාජකීය විද්යාලෙයන් ලද අධ්යාපනය ඉන්දිකෙග් 
විශිෂ්ටත්වයට ෙහේතු වුණු බව සභානායකතුමා ඉදිරිපත් කළ 
ෙශෝක  ෙයෝජනාෙව් සඳහන් වුණා. අප ෙදෙපොළම රාජකීය 
විද්යාලෙය් ආදි ශිෂ්යයන් හැටියට දන්නවා, එවකට තිබුණු 
සම්පදාය ෙවනස් කරමින් ජාතික ඇඳුම ඇඳ ඉන්දික රාජකීය 
විද්යාලයට පැමිණි අවස්ථාව ගැන. එදා පාසල  බඹර වදයක් 
ඇවිස්සුණු තත්ත්වයට පත් වුණා. රාජකීය විද්යාලෙය් සම්පදාය 
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[ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා] 
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සම්පූර්ණෙයන් කඩා වැටී බඹරු සතර දික් භාගෙය් ගමන් කළ 
දවසක් හැටියට මම ඒ දවස දැක්කා. නමුත් ඉන්දික ඒ අභිෙයෝගය 
පිළිගත්තා. කුමන බාධාවන්, විෙව්චන පැමිණියත් ඔහු ජාතික 
ඇඳුම අත් හැරිෙය් නැහැ. එතුමා රාජකීය විද්යාලෙය් ශිෂ්ය 
නායකයකු හැටියට පත්වී සිටි නිසාම  ඉතා වැදගත් කාර්ය භාරයක් 
ඉෂ්ට කරන්නට එතුමාට හැකි වුණා.   

විවාද තරගවලදී එතුමා කළ කථාවලට සවන් ෙදන්න අපි ගියා. 
අපි ඒවාට සවන් දුන්නා; ඉෙගන ගත්තා. ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය්ම 
සාහිත්ය සංගම්, විවාද කණ්ඩායම් එකතු ෙකොට නිර්මාණශීලීව මහා 
සංවිධානයක් ඇති කිරීම සඳහා ඉන්දිකෙග් නායකත්වය ආරම්භක 
මුහුණුවරක් ෙපන්නුම් කළාය කියලා මා හිතනවා. ඒ වාෙග්ම 
එතුමා සංගීතය වැනි විවිධ විෂයයන් හැදෑරුවා. ඒ වාෙග්ම  රාජකීය 
විද්යාලෙය් ෙබෞද්ධ ශිෂ්ය සංගමෙය් සභාපතිවරයා ෙලසත් කටයුතු 
කළා.    

මා දන්නා විධියට එතුමා ෙහොකී කීඩාවටත් එකතු වුණා. ඒ 
වාෙග්ම රාජකීය විද්යාලෙය් සිටි කාලෙය්දී  ශිෂ්ය ව්යාපාරයන්ටත් 
එතුමා එක් වුණා. ශිෂ්යයන්ෙගන් ගාස්තු අය කිරීමට එෙරහිව 
ෙකොළඹ නගරෙය් පැවැති මහා ශිෂ්ය උද්ෙඝෝෂණයට පළමු වරට 
එතුමා සහභාගි වුණු දිනය අපට මතකයි. ඒ අවස්ථාෙව්දී ධර්මසිරි 
ෙසේනානායක, රාජා ෙකොල්ලුෙර් සහ ආනන්ද ගුණතිලක වැනි 
නායකයන් සමඟ එකම ශිෂ්ය ෙපළපාළිය ගමන් කරවමින් 
අසාධාරණ, අයුක්ති සහගත පතිපත්තිවලට එෙරහිව නැඟී සිටියා.  
එවැනි සංවිධානාත්මක කියාදාමයන්වලට ඉදිරිපත් වීම දීර්ඝ 
කාලීනව එතුමාෙග් මුළු ජීවිත කාලය පුරාම එෙලසම සිදු වුණා.  

අෙප් ආදරණීය පියා වන පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමාත්, 
ආදරණීය මව වන කුසුමා ගුණවර්ධන මැතිනියත්, ඒ වාෙග්ම 
 ෙරොබට් ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහජන මන්තීවරුන් හැටියට කටයුතු කරමින් 
ලබා දුන් ආදර්ශය  වාෙග්ම, ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් 
සුවිෙශේෂී ආදර්ශයක් ලබා දුන්නා කියලා මා හිතනවා. එතුමා පළමු 
වරට පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වීෙමන් පසුව මන්තීවරයකු 
හැටියට කටයුතු කිරීම පමණක්  ෙනොෙවයි, අමාත්ය ධුරයක්ද හිමි 
වීම නිසා මහා වගකීමක් එතුමාෙග් කර මත පැටවුණා. 
සභානායකතුමාත්, මාෙග් මිත එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාත් ෙම් 
කාරණය සම්බන්ධෙයන් මා සමඟ එකඟ වනවා ඇති කියලා මා 
හිතනවා.  ඉතාම ෙකටි කාලයකදී අමාත්ය ධුර රාශියක කටයුතු 
කිරීමට එතුමාට සිදු වුණත්, විෂය කරුණු ගණනාවක් පිළිබඳව 
එතුමා තුළ තිබුණු ගැඹුරු දැනුම, අවෙබෝධය හා අධිෂ්ඨානය නිසා 
එම හැම අමාත්යාංශයක්ම  හැසිරවීමට එතුමාට හැකියාව තිබුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය දශක අටක -අවුරුදු අසූවක- කාල 
පරිච්ෙඡ්දය තුළ අෙප් රෙට් පීඩිත පන්ති ව්යාපාරයට අලුත් 
විශ්වාසයක් දුන් වෙම් ෙනොනැවෙතන සමාජවාදී ව්යාපාරයට 
ඉන්දික එකතු වුෙණ්, අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් පශ්න විසඳිය හැකි 
එකම මඟ ධනවාදය ෙනොව, සමාජවාදය පමණයි කියන ගැඹුරු 
අවෙබෝධය මාක්ස්වාදියකු හැටියට ලබා ගත් නිසයි. ඒ තුළ ඔහු 
දැරූ සමාජවාදී අදහස් කිසිදු ෙවනසක් ෙනොෙකොට, අවසාන හුස්ම 
ෙහළන තුරු සමාජවාදී දර්ශනය තවත් අයට අවෙබෝධ කර ෙදමින්, 
සමාජවාදී දර්ශනෙය් ඇති වැදගත්කෙම් පන්නරෙයන් තව ඉදිරියට 
ගමන් කළ හැකි අනාගතයක් පිළිබඳ විශ්වාසය සථ්ාපිත කළා.  

එතුමා ශී ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයට බැඳුණු බව කලින් 
සඳහන් කළා. ශී ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයට බැ ෙඳන්න 
ෙපරාතුව එතුමා ඒ කාලෙය් නැ ෙඟනහිර ජර්මනිෙය්, 
පජාතන්තවාදී ජර්මන් ජනරජෙය් -G D R -, ලයිෆස්ිග් 
විශ්වවිද්යාලෙය් කෘෂිකර්මය පිළිබඳ විශිෂ්ට සම්මානයක් හිමි කර 
ගත් කාලය තුළ මාක්ස්වාදය හැදෑරුවා. එතුමා සමාජවාදි 
ධර්මතාවන් පිළිබඳව ගැඹුරින් අවෙබෝධ කර ගත්තා. එක 

අවස්ථාවකදී තරුණ ව්යාපාරෙය් රැළියකට මා ගිය ෙවලාෙව්, 
ඉන්දික සමාජවාදි රටවල ශිෂ්ය සංවිධානෙය් මහා සම්ෙම්ලනය 
ෙගොඩ නැඟීෙම් කටයුතුවල නිරත ෙවලා, එම සම්ෙම්ලන වාරය 
ඇමතුවා මට මතකයි. ලංකාෙව් වාමාංශික හා ෙද්ශපාලන 
ව්යාපාරවල හිටපු හා සිටින නායකයන් රාශියක් ඒ අවස්ථාෙව්දී 
එම රටවලින් පැමිණ එම සමුළුවට සහභාගි වුණා. එතුමා 
ජාත්යන්තරව ලබා ගත් ඒ අත් දැකීම් සම්භාරය, තරුණ ව්යාපාරය 
තුළින් ලබා ගත් ඇත් දැකීම් සම්භාරය වාෙග්මයි.  

එතුමා දවසක් ගත් එඩිතර තීරණයක් තමයි ගරු 
කථානායකතුමනි, සර්ෙවෝදය ශමදාන කඳවුරට ගමන් කරන්න 
තීරණය කිරීම. ආචාර්ය ඒ.ටී. ආරියරත්න මහතාත් සමඟ ඒ ගමන 
යද්දී අෙප් පියාෙගන් අවසර ඉල්ලන ෙකොට අෙප් මව තුළ තිබුණු 
දැඩි ආදරය නිසා ඇය කිව්වා, "පුතා ෙකොෙහේද ෙම් යන්ෙන් 
කඳවුරකට, ෙකොෙහේ යනවාද දන්ෙන් නැහැ"යි කියලා. මා ඒ සිදු 
වීම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කරනවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී අෙප් 
ආදරණීය පියාෙග් ආශීර්වාදය ලැබුණා. "ඔහු ෙගන තිෙබන 
තීරණය යම්කිසි පරාර්ථකාමී තීරණයක්. ඔහු ශමය දානය කිරීෙම් 
ෙහොඳ වැඩකට යන්ෙන්, අපි ඉන්දිකට ආශීර්වාදය කරන්න ඕනෑ"යි 
කියලා කිව්වා. මා හිතන හැටියට අවුරුදු 60කට විතර ඉස්ෙසල්ලා 
සිදු වුණු අවස්ථාවක් තමයි මා සිහිපත් කෙළේ. ඉන්දික ගත් ඒ 
එඩිතර තීරණය නිසා පරාර්ථකාමී සමාජ යුතුකම් සඳහා ඔහුෙග් 
ජීවිතය සකස් කර ගැනීමට පුළුවන්කම ලැබුණා. එතුමා               
ශී ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයට එකතු වුණා, 1970දී මහා 
ෙපරළියකට කර දුන්නා. එවැනි ෙද් සිදු වුණද, තම පියා හා මවත්, 
අෙප් සෙහෝදරකම ගැනත් කිසිදු මතෙභ්දයකින් ෙතොරව කටයුතු 
කරන්නට පුළුවන් වීම, මා හිතන හැටියට අද  ජීවත් වන 
ෙද්ශපාලනඥයන් සැම ෙදනාටම ආදර්ශයක්. ෙද්ශපාලන 
මතිමතාන්දර ඇති වන්නට පුළුවන්. සදාකාලික ෙදයක් ෙලොව 
නැති බව බුදුන් වදාළ ධර්මයයි. සදාකාලික ෙනොවන ෙදයක් 
පිළිබඳව අප අතර ඇති වන මතෙභ්ද, සදාකාලික මතෙභ්ද බවට 
පත් විය යුතු නැති බවයි මා හිතන්ෙන්. එතෙකොට අපට 
අවෙබෝධෙයන් වැඩ කරන්න පුළුවන්කම ඇති වනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මා තවත් අවස්ථාවක් සිහිපත් කරන්න 
කැමැතියි.  1983දී මා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු හැටියට සිටියදී  
ඉන්දික අත් අඩංගුවට ගත්තා. එතෙකොට ෙම් සභාෙව් විපක්ෂෙය් 
සිටිෙය් 8ෙදනායි. ඒ 8ෙදනාෙගන් එක් ෙකෙනක් තමයි, මම. 
ෙකොයි තරම් අමාරු ෙවන්න ඇතිද කියලා කල්පනා කරන්න 
පුළුවන්. මෙග් සෙහෝදරයා ආණ්ඩුව ෙපරළීම සඳහා කටයුතු කළා 
යැයි අත් අඩංගුවට ගත් බව අමාත්යවරු ගණනාවක් ඇවිත් මට 
කිව්වා. ඒ අවස්ථාෙව්දී තිබුණු දැඩි සටන මෙග් වැඩිමහල් අනික් 
සෙහෝදර පසන්න ගුණවර්ධන මැතිතුමා, බාල සෙහෝදරයා 
ගීතාංජන ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ඒ වාෙග්ම ඒ දරුවන් ෙදෙපොළ 
දන්නවා. අෙප් සමාජෙය් අද  ෙහෝ ෙහට, එෙහම නැත්නම් ඉදිරි  
දිනකත් එවැනිම ආකාරයට මර්දනකාරීව ෙකොයි තරම් අය අත් 
අඩංගුවට  පත් වනවාද කියලා අපට කල්පනා කරන්න පුළුවන්. 

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාව බලන්න යන්න මටත් බිරිඳ 
පද්මිණීටත් විෙශේෂ අවසරයක් දීලා තිබුණා. එතුමා වැලිකඩ හිර 
ෙගදරට ෙගන යන්නට ෙපර රඳවා ෙගන සිටිෙය් අද අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභා කාර්යාලයට අල්ලා 
තිෙබන ෙබොෙහොම භයානක ෙගොඩනැඟිල්ෙල්. මා එතුමාට පිෙදන 
ෙගෞරවයක් ෙලස ෙම් කථාව කියන්න ඕනෑ.  අද වන තුරු මම 
ෙම්ක පසිද්ධිෙය් කියලා නැහැ.  එක දවසක් සවසක මා ඉන්දික 
බලන්න යන ෙකොට  එතුමා සිටි කාමරයට අල්ලපු කාමරෙය් 
ෙදොරවල් විවෘත ෙකොට, පසිද්ධිෙය් කකුල් ෙදෙකන් එල්ලා තිබුණ 
මනුස්සෙයක් පණ අදිනවා. එතුමා මෙගන් ඇහුවා "ෙමතැනට එන 
ෙකොට උෙඹ් ඇස් ෙදක ෙපනුණාද?" කියලා. "ඔව් මෙග් ඇස් ෙදක 
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ෙපනුනා" කියලා මම කිව්වා. අර මිනිසා කකුල් ෙදෙකන් එල්ලා 
පණ අදින තත්ත්වය දැක්කාම එතැන තිබුණ තත්ත්වයත් මිනිස්සු 
විඳින දුකත් ෙකොයි තරම් ද කියලා ෙත්රුම් කර ගත හැකි වුණා.  
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක මෘගකම ගැනත්, ඒ අවදිෙය්දී 
හැසිරුණු ආකාරය ගැනත් තමයි මම කිව්ෙව්.  තරුණයන් මුහුණ 
දුන් එවැනි තත්ත්වයන් ගැන එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා, 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා,  ඩිලාන් ෙපෙර්රා මැතිතුමාන්ලාත් 
කිව්වා. ඒ නිසා ඒ හරහා ගමන් කිරීමට, ඒ අයිතිවාසිකම් සඳහා වූ 
උත්සාහයට එතුමා කැප වුණා. එවැනි තත්ත්වයන් හමුෙව් 
ෙනොසැලී සිටින්න පුළුවන්කම තිබුණු නිසා ඉන්දික  ෙනොසැලී තම 
ෙද්ශපාලන මතය දිගටම දැරුවා.  මරණයද, නැද්ද,  මරණය 
ෙපන්වනවාද, නැද්ද ඒ කිසිවකට බියක් ෙනොදක්වා තම ජීවිතෙය් 
මුහුණ දිය යුතු අවස්ථාවන්ට මුහුණ ෙදන්න පුළුවන් එඩිතරකම 
ඔහුෙග් ජීවිතය තුළ තිබුණු  ඉතාම වටිනා ලක්ෂණය වුණා. ඒ නිසා 
මා ෙම් කාරණය සඳහන් කිරීම වටිනවා. ෙමොකද, මිනිස්සුන්ෙග් 
මානව අයිතිය, පජාතන්තවාදී අයිතිය හා මිනිස ්අයිතිය ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටි විවිධ ෙව්දිකාවලට, සමාජ සංවිධානවලට එතුමා එකතු 
වුණා. ඒ නිසාම එතුමාට 1970 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයටත් 
පක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් ෙවන්න අවකාශය ෙනොලැබුණා වාෙග්ම,   
ෙම් ෙහේතුව නිසාම 1977 මැතිවරණයටත් ඉදිරිපත් වීෙම් අවකාශය  
ලැබුෙණ් නැහැ. එතුමාට ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙයන් 
අෙප්ක්ෂකත්වය ලබා දුන්ෙන් නැහැ. එම කරුණත් සඳහන් කිරීම 
මම ඉන්දික ෙවනුෙවන් කරන යුතුකමක්.  

එදා 1977 මැතිවරණෙය්දී මම මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණන් 
තනිවම අවිස්සෙව්ල්ල ආසනයට තරග කළා.  සීමිත පිරිසකෙග් 
ආධාරය ඇතිව ඉන්දික ස්වාධීනව කඩුෙවල ආසනයට තරග කළා. 
එයින් ෙබොෙහෝ දුරට ඉන්දිකෙග් ෙද්ශපාලන චින්තනය යළි අවදි 
කරන්න පුළුවන් වුණා.  ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් එඩිතරකම නිසා 
එයට මුහුණ දුන්නා. ඒ තුළින් ඇති වුණු කියා මාර්ගයන් නිසා පසුව 
අෙප් රෙට් සටන්කාමී ව්යාපාර සමඟ එක්වීමත්, ඒ ෙවනුෙවන් 
නිදහස් අයිතිවාසිකම් සඳහා වූ සංවිධාන සමඟ එක්වීමත් නිසා 
තමයි එතුමා අත් අඩංගුවට පත් වුෙණ්. පසුව එතුමා නිදහස් කරනු 
ලැබුවා. නමුත් එතුමාට  දීර්ඝ කාල පරිච්ෙඡ්දයක්  අත් අඩංගුෙව් 
රැඳී සිටීමට හා අධිකරණ කියා මාර්ගවලට මුහුණ ෙදන්න සිදු 
වුණා. එතුමා අමාත්යවරෙයක් හැටියට විශාල වැඩ ෙකොටසක් ඉෂ්ට 
කිරීම ගැන ෙමතැන සඳහන් වුණා.  

විෙශේෂෙයන්ම අධිරාජ්යවාදයට එෙරහිව නැඟී සිටීම  නිසා 
එතුමා නිෙයෝජනය කළ ෙහේවාගම් ෙකෝරළෙය් සීතාවකට 
උරුමයක් තිෙබනවා. අෙප් රටට පළමුවැනි අධිරාජ්යවාදීන්ෙග් 
පැමිණීමට විරුද්ධව කළ සටෙන්දී  ජීවිත පූජා කරමින් ගම් 
නියංගම් ෙලයින් ෙතත් වුණු  පෙද්ශයක් තමයි සීතාවක. පරංගීන්ට 
විරුද්ධව කළ සටෙන් උරුමය ඉදිරියට ෙගන යන අරගළයට  
හවුල් වුණු වෙම් ව්යාපාරෙය් ෙතෝතැන්න විය.  ඒ වාෙග්ම අලුත් 
රටක් බිහි කිරීමට, ෙම් සමාජය ෙවනස් කිරීම සඳහා වූ සමාජවාදී 
ව්යාපාරෙය් උරුමයට හා ගමනට ඉන්දික එකතු වුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් ජීවිතය ගැන බලන ෙකොට 
එතුමා මුහුණ දුන් කිසිම තත්ත්වයක් ගැන කිසිම අවස්ථාවක 
ෙශෝකයට පත් වුණාය කියලා මා හිතන්ෙන් නැහැ. කලිනුත් 
සඳහන් කළා වාෙග් එතුමා ඉපදුෙන්ත් ඉන්දියාෙව්. "දුටු තැන ෙවඩි 
තබනු" කියන නිෙයෝගය බිතාන්ය පාලනය පනවා තිබුණු නිසා 
අෙප් පියාටත්, මවටත් වෙම් නායකයන් සමඟ ඉන්දියාවට පැන 
යන්න සිද්ධ වුණා.  ඒ ෙවලාෙව් තිබුෙණ් හදිසි නීතියකුත් 
ෙනොෙවයි, martial law එක. "දුටු තැන ෙවඩි තබනු" කියන 
නිෙයෝගය බිතාන්ය පාලනය පනවා, ලංකා සමසමාජ පක්ෂෙය් 41 

ෙදෙනකුෙග් නම් සඳහන්ෙවලා තිබුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී මෙග් 
පියාත්, මෙග් මවත්, (ආචාර්ය) එන්.එම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමාත්, 
බර්නාඩ් ෙසොයිසා මැතිතුමාත්, ඇන්තනි පිල්ෙල් මැතිතුමාත්, 
ෙරොබට් ගුණවර්ධන මැතිතුමාත්, ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා 
මැතිතුමාත් නිදහස් සටන් ව්යාපාරෙය් සගයන් සමඟ එක් වී 
කටයුතු කළා. අපි අහලා තිෙබන කථාවට අනුව - අපට කියපු 
කථාව අනුව - උෙද් පාන්දර ෙගදර වට කරලා, පියායි, මවයි, ෙම් 
උපන් දරුවායි අත් අඩංගුවට ගත්තා. නිදහස් වන තුරු ෙබොම්බාෙය් 
හිර  ෙගදර ගත කරපු ජීවිතය මා හිතන්ෙන් කුඩා  දරුෙවකුට නම් 
මතක නැහැ. නමුත් එතුමා ජීවිතය ගත කළ හිර ෙගදර  බලන්න 
ගියා.  

එතුමා ඉපදු ෙණ් ෙබොම්බාෙය් මතුංගා හින්දු ජනාවාසෙය්  පායි 
ෛවද්යාචාර්යතුමා ෙග් ෙරෝහෙල්දීයි. ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා ඇමතිවරෙයකු හැටියට පත් වුණාට පස්ෙසේ එම 
ෛවද්යාචාර්යතුමා ලංකාවට පැමිණියා. එම අවස්ථාෙව්දී 
ෛවද්යාචාර්යතුමා හමු වී කථා බස් කරන්න තරම් අවස්ථාවක් 
ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාට ලැබුණා. එම අවස්ථාව, ඉන්දික 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් ජීවිතයට සතුට එක් වුණු අවස්ථාවක් 
වුණා. පවුෙල් සියලු ෙදනාම අද දින ෙම් ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවස්ථාවට එක් වී සිටිනවා. වැඩ කරන ජනතාව, 
ෙගොවි ජනතාව, තරුණ ජනතාව ෙවනුෙවන් වාෙග්ම බුද්ධිමතුන් 
හා නිර්මාණශීලී අනාගතයක් ෙවනුෙවන් එතුමා ඉටු කළ ෙසේවය 
උෙදසා, මෙග් සෙහෝදර ඉන්දික ගුණවර්ධන මැතිතුමාට 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙගෞරවයක් හිමි කර දීම මන්තීවරු හැටියට 
මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණ්ත්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වන අෙප්ත් 
යුතුකමක් වනවා. ඒ ෙවනුෙවන් එක් වචනයක් ෙහෝ කථා කළ 
සියලු ෙදනාටම ෙම් ගරු සභාෙව් ෙගෞරවය මා පුද කරනවා. එය 
එතුමාෙග් දරුවන් ෙදෙදනාටත් අභිමානයක් වනවා. තම ආදරණීය 
පියාෙගන් රටටත්, සමාජයටත් ඉටු වුණු ෙසේවාව ගැන මතක 
සටහන් ඇති ෙව්වා! කියා පාර්ථනා කරමින්, ඉන්දික ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාට මා යළිත් නිවන් සුව පාර්ථනා කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, දිවංගත අමාත්ය ඉන්දික ගුණවර්ධන 

මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම කරන ලද ෙශෝක ෙයෝජනාවන් අනුමත කරමින් 
මමද ඒ සමඟ එකතු වීමට කැමැත්ෙතමි. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉන්දික 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙගෞරවෙයන් මවිසින්ද සිහිපත් කරනවා. 
ෙකොළඹ නගරාධිපතිවරයා වශෙයන් මා කටයුතු කරන කාලෙය්දී 
අපි ෙද්ශපාලන මත ෙදකක් දැරුවත්, ෙකොළඹ නගරෙය් ඉදිරි 
සැලැස්ම නිම කිරීමට  එතුමා විශාල ශක්තියක් ලබා දුන්නා. එම 
අවස්ථාෙව්දී අපට සුහදව, කැප වීෙමන් යුතුව කටයුතු කිරීමට 
හැකි වුණා. ෙම් කටයුතු  අවසාන වන තුරුම නිතරම අපි හමු වී 
කථා කළා. ඒ අවස්ථාෙව්දී එතුමා මට විශාල ශක්තියක් ලබා 
දුන්නා. එතුමා  ගැන ගරු මන්තීවරුන් ෙබො ෙහෝ අදහස් පකාශ කළ 
නිසා, මා දීර්ඝ ෙලස ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් මා දුටු 
දෑත පිරිසිදු, දුර්ලභ ගණෙය් මහත්මෙයකු වශෙයන් මා එතුමාව 
හඳුන්වන්න කැමැතියි.  

රැස්වීමට අදාළ නිල වාර්තාෙව් පිටපතක් ෙශෝකයට පත් 
පවු ෙල් අය ෙවත යවන ෙමන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ 
ෙල්කම්වරයාට මා නිෙයෝග කරනවා. 

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම, ගරු 
සභානායකතුමා. 
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන  මහතා] 
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පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

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

 

"That notwithstanding  the provisions of the motion agreed to by 
Parliament on 08.03.2016, the hours of sitting this day shall be 
10.30 a.m. to 12.30 p.m. and  1.30 p.m. to 6.30 p.m..  At 6.30 p.m. 
Mr. Speaker shall  adjourn the Parliament without question put." 

 

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

 
 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

රජිත ෙකොඩිතුවක්කු පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 
පනත් ෙකටුම්පත 

ரஜித ெகா வக்கு மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 
சட்ட லம் 

RAJITHA KODITHUWAKKU FOUNDATION (INCORPORATION) 
BILL 

 

ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා 
(மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக) 
(The Hon. Malith Jayathilake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"රජිත ෙකොඩිතුවක්කු පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 
 

ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.          
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப் 

படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  ச க 
வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி  அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப் 
ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Empowerment and Welfare  for report. 
 
 

 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 4.42ට, 2016 ඔක්ෙතෝබර් 

මස 04 වන අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 4.42 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2016 ஒக்ேராபர் 04, 
ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament Adjourned accordingly at 4.42  p.m. until  1.00 p.m. on  
Tuesday, 04th October, 2016. 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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